
 

 

Druk nr 1103-A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 

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

                         KOMISJI DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA 
 
 

o rządowym projekcie ustawy o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym (druk  
nr 1053) 
 

Sejm na 32. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1103 do Komisji do Spraw 

Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na 

posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r. 

 

wnosi: 
 
W ys o k i  S e jm  raczy następujący wniosek i poprawki: 

 
odrzucić projekt ustawy; 
– KP PO 

– odrzucić 
 
 

1) w art. 7 w ust. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym 

zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 201 § 4 oraz art. 368 § 4 ustawy z 
dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 1–3 należy głosować łącznie 
 
 



 
 
2) w art. 8 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Prezes Rady Ministrów może przekazać innemu członkowi Rady Ministrów, 
pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej wykonywanie uprawnień, o 
których mowa w art. 7 ust. 1: 

1) pkt 2; 
2) pkt 2a lub 
3) pkt 3 w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o 

objęciu akcji.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
3) skreślić art. 9; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
4) w art. 27 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. O opinię, o której mowa w art. 25 pkt 4, zwracają się do Rady uprawnione do 
powoływania członka organu zarządzającego: 

1)  organy spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej; 
2) organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub 

państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym, w rozumieniu art. 
4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
5) w art. 28 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W skład Rady wchodzi 9 członków.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
Uwaga: poprawki nr 5 i 6 należy głosować łącznie 

  Uwaga: przyjęcie poprawek nr 5 i 6 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 7 
 
6) art. 29 nadać brzmienie: 

„Art. 29. 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów po 
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i 
ministra właściwego do spraw energii. 

2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą: 
1) odwołania; 
2) złożenia rezygnacji przez członka Rady; 
3) śmierci członka Rady; 
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie umyślnego 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
 
 



 
 

3. Informacja o powołaniu i odwołaniu członka Rady jest zamieszczana w 
Biuletynie Informacji Publicznej – na stronie podmiotowej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
7) w art. 29: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród 

kandydatów przestawionych przez: 
1) ministra właściwego do spraw energii; 
2) ministra właściwego do spraw rozwoju; 
3) ministra właściwego do spraw finansów; 
4) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 
5) Prezydenta „Pracodawcy RP”; 
6) Prezydenta Konfederacji Lewiatan; 
7) Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej; 
8) Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego; 
9) Prezesa Związku Pracodawców „Bussines Centre Club”.”, 

b) po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Każdy z podmiotów wymienionych w ust. 1 przedstawia jednego kandydata 

spełniającego kryteria wskazane w art. 28 ust. 2 i 3.”. 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

 
 

 
Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. 
 

 
   
 
         Sprawozdawca 
       
 
    /-/ Wojciech Zubowski 
 

               Przewodniczący Komisji 
                do Spraw Energii i Skarbu Państwa                              
                                    
 

          /-/ Marek Suski 
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