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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA 
  
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 659). 
  
 

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu –  

po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu -  skierował w dniu 23 czerwca 2016 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa do pierwszego czytania. 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2016 r. 

wnosi:  

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 

Komisja – zgodnie z art.43 ust.3 regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie 

wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości: 

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b skreśla się ust. 4c i 4d; 
– poseł Z. Gryglas 
– poseł K. Sitarski 

 
2) w art. 1 skreśla się pkt 3. 
– poseł Z. Gryglas,  
– poseł K. Sitarski 

 

Warszawa, dnia 5 lipca 2016 r. 
 
 
 
                       Sprawozdawca       Przewodniczący Komisji 
   
   
 /-/ Krzysztof Kubów   /-/ Marek Suski 
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Projekt 

USTAWA 

z dnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 56: 

a) w ust. l w pkt l: 

-wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki 

pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w 

każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, dochody 

uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych zgodnie z ust. 4c i 

przychody z tytułu zbycia tych akcji, a także odsetki od tych środków, 

z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych 

właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, poprzez:", 

-po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu: 

"ba) realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego 

do spraw Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu 

terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie 

zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli 

mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez 

wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z 

prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych 

decyzji administracyjnych wydanych w związku z 

nacjonalizacją mienia,", 

b) po ust. 4b dodaje się ust. 4c-4g w brzmieniu: 

"4c. Środki Funduszu, o którym mowa w ust. l pkt l, mogą być 

przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa, 

reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 

akcji spółek publicznych. 
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4d. W przypadku zbycia akcji nabytych zgodnie z ust. 4c, na 

rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. l pkt l, gromadzi się całość 

przychodów z tego tytułu, w szczególności bez pomniejszania o 

obowiązkowe odpisy na rachunki innych państwowych funduszy 

celowych. 

4e. Dotacja, o której mowa w ust. l pkt l lit. ba, może zostać 

udzielona, jeżeli pozwala na to stan środków finansowych zgromadzonych 

na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. l pkt l, oraz jeżeli 

jednostka samorządu terytorialnego wykaże szczególne okoliczności 

uzasadniające udzielenie dotacji, w tym związane z jej sytuacją finansową, 

uniemożliwiającą samodzielne zaspokojenie roszczeń, o których mowa w 

ust. l pkt l lit. ba. 

4f. Łączna wysokość dotacji, o których mowa w ust. l pkt l lit. ba, 

udzielonych w roku budżetowym nie może być wyższa niż 200 000 000 zł. 

4g. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym 

mowa w ust. l pkt l, nie może być niższy niż dwukrotność wydatków 

poniesionych w poprzednim roku budżetowym na cele, o których mowa w 

ust. l pkt l i ust. 4c."; 

2) uchyla się art. 69f; 

3) po art. 69f dodaje się art. 69g w brzmieniu: 

"Art. 69g. Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. l pkt l, w 

kwocie nie przekraczającej łącznie 30 000 000 zł, mogą zostać w roku 2016 

przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółek "Telewizja Polska 

- Spółka Akcyjna", "Polskie Radio- Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii 

regionalnej.". 

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące Funduszu 

Reprywatyzacji, wydane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy zmienianej w art. l, 

zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy zmienianej w art. l, jednak nie dłużej 

niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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