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               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 – Przepisy 
wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym (druk nr 1054) 
 

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 1104 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. 8 po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu: 
„Art. 24a. 1. Na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, organu 
założycielskiego lub organu nadzorującego Agencja, po uprzednim 
uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wskazuje 
nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, które mogą być przeznaczone 
na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej lub 
państwowej jednostki organizacyjnej. 



 
 

2. Agencja przekazuje wraz z dokumentacją nieruchomości wchodzące w 
skład Zasobu, niezbędne dla potrzeb, o których mowa w ust. 1, ministrowi 
właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na jego wniosek, w terminie 2 
miesięcy od dnia złożenia wniosku.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 1 i 4 należy głosować łącznie 
 
2) w art. 14 pkt 24 nadać brzmienie: 

„24) w art. 38d: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wniesienia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji 
do spółki z udziałem Skarbu Państwa, pełnomocnik Rządu, państwowa 
osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania 
praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce, do której te akcje 
zostały wniesione, może zaoferować uprawnionym pracownikom oraz 
rolnikom lub rybakom możliwość wykonania ich prawa do nieodpłatnego 
nabycia akcji, w drodze nabycia akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa, 
objętych w zamian za wniesione akcje spółki powstałej w wyniku 
komercjalizacji.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub rybacy mogą skorzystać z prawa 

do nieodpłatnego nabycia akcji spółki, do której Skarb Państwa wniósł 
akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, o ile w ciągu 2 miesięcy 
od dnia złożenia im oferty, o której mowa w ust. 1, przez pełnomocnika 
Rządu, państwową osobę prawną, organ lub inną jednostkę uprawnioną do 
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce, do 
której te akcje zostały wniesione, złożą spółce powstałej w wyniku 
komercjalizacji pisemne oświadczenie o zamiarze wykonania 
przysługującego im prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. Niezłożenie 
oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do 
wykonania prawa nieodpłatnego nabycia akcji w spółce, do której Skarb 
Państwa wniósł akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.”;”; 

– KP PiS  
– przyjąć 

 
3) w art. 16 w pkt 1 lit. b nadać brzmienie: 

„b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się 

przepisów art. 7 ust. 1 pkt 2a, art. 20 ust. 1 w zakresie wymogu wskazywania 
jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby posiadającej pozytywną 
opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób 
prawnych, art. 33 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia … o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym (Dz. U. poz. ...).”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 



 
 
 

4) w art. 19: 
a) w pkt 24: 

– w art. 52 ust. 1 i 2 skreślić wyrazy „dyrektor oddziału terenowego Agencji 
Nieruchomości Rolnych”, 

– w art. 53 w ust. 1 na końcu dodać wyrazy „oraz art. 24a ustawy z dnia 19 
października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491)”, 

b) w pkt 29 lit. b nadać brzmienie: 
„b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Mienia Wojskowego 
mogą, na warunkach określonych w ust. 1, wyposażyć fundację lub 
dokonać na jej rzecz albo na rzecz organizacji pożytku publicznego 
darowizny nieruchomości, w stosunku do której wykonują prawa 
właścicielskie Skarbu Państwa, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra 
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a w zakresie nieruchomości 
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po 
uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 
W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowiznę 
odwołuje się. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.”;”, 

c) w pkt 30 w art. 60 w ust. 5 skreślić wyrazy „bądź Agencja Nieruchomości Rolnych”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

5) w art. 22 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, Prezes 
Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, 
mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji zadań przez bank 
państwowy.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
6) w art. 22 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 44 wprowadzenie do wyliczenia  otrzymuje brzmienie: 
„Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, 
mając na uwadze konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa, w drodze 
rozporządzenia:”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
7) w art. 49 po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 106 w ust. 1 pkt 6a otrzymuje brzmienie: 
 



 
 
 

„6a) środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z 
dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników, oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących 
działalność gospodarczą;”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
8) w art. 56: 

a) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 
„1a)  w art. 5 w ust. 1 uchyla się pkt 4;”, 

b) dodać pkt 3 w brzmieniu: 
„3) w art. 9a w ust. 2 uchyla się pkt 3;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
9) art. 60 nadać brzmienie: 

,,Art. 60. W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego 
przeznaczenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1502) w art. 3: 

1)  uchyla się ust. 5; 
2) w ust. 9 uchyla się zdanie trzecie.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
10) w art. 64 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Pracownikom przedsiębiorstwa górniczego, które dokonało zbycia 

przedsiębiorstwa na rzecz Kompanii Węglowej S.A., przysługuje prawo do 
nieodpłatnego nabycia akcji Kompanii Węglowej S.A., na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 
uprawnieniach pracowników z chwilą zbycia akcji tej spółki.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
11) w art. 66 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 4 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidującej mają zastosowanie 

przepisy działu IV, z wyłączeniem przepisów art. 38 ust. 1 i 2–4 oraz art. 38c 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników. 

6. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidowanej mają zastosowanie 
przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 
niektórych uprawnieniach pracowników, z tym że do zamiany akcji spółki 
 



 
      
     konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej nie mają zastosowania przepisy 

art. 38 ust. 3 i 4 tej ustawy.”;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

12) w art. 66 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 
„4a) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób określenia liczby 
akcji spółki konsolidującej przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez 
uprawnionych pracowników spółki konsolidowanej lub do nabycia przez 
uprawnionych akcjonariuszy w drodze zamiany akcji spółki konsolidowanej, 
której akcje zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki 
konsolidującej, tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników oraz 
tryb dokonywania zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki 
konsolidującej, mając na uwadze równe traktowanie uprawnionych 
pracowników i uprawnionych akcjonariuszy, wartość akcji spółek 
konsolidowanych i konsolidujących oraz konieczność zapewnienia zgodnie z 
interesem uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy 
organizacji czynności związanych z udostępnianiem i zamianą akcji.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
13) w art. 75 dodać pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w art. 19c w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) państwowej osoby prawnej;”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
14) w art. 90 pkt 7 nadać brzmienie: 

„7) w art. 63: 
a)  uchyla się ust. 2, 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wynagrodzenia i innych należności prezesów, członków zarządów i 
rad nadzorczych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, w 
których prawa akcjonariusza lub wspólnika w imieniu Skarbu Państwa 
wykonuje Agencja, stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o 
zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami (Dz. U. poz. 1202).”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
15) w art. 94 po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę skutecznej realizacji  



 
      
     obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu 

zarządzającego zgodnie z ustawą.”;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
 

16) w art. 117: 
a) ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Uprawnienia Skarbu Państwa w odniesieniu do umów zawartych przez ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 2 pkt 8a ustawy 
uchylanej w art. 132 wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie.”, 

b) po ust. 2 dodać ust. 2a–2c w brzmieniu: 
„2a. Środki zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w 

wysokości równej zobowiązaniom tego funduszu istniejącym na dzień jego 
likwidacji przeznacza się na dotacje celowe dla Agencji Rozwoju Przemysłu 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań, 
o których mowa w ust. 2, w szczególności na wykonanie zobowiązań Skarbu 
Państwa wynikających z zawartych umów. 

2b. Dotacji celowych, o których mowa w ust. 2a, udziela Agencji Rozwoju 
Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw 
gospodarki. 

2c. Kwota dotacji celowej dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie równa jest wysokości zobowiązań Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębiorców w danym roku wynikających z zawartych 
umów, o których mowa w ust. 2.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 16 i 17  należy głosować łącznie 
 
17) skreślić art. 118. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

 
Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. 
 
   
 
         Sprawozdawca 
       
 
    /-/ Wojciech Zubowski 

               Przewodniczący Komisji 
                do Spraw Energii i Skarbu Państwa 

                              
                                      

             /-/ Marek Suski 
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	– KP PiS
	14) w art. 90 pkt 7 nadać brzmienie:
	„7) w art. 63:
	a)  uchyla się ust. 2,
	b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Do wynagrodzenia i innych należności prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, w których prawa akcjonariusza lub wspólnika w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Agencja, stosuje się przepisy ustawy z dn...



	– KP PiS
	15) w art. 94 po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:
	„1a) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę skutecznej realizacji
	obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą.”;”;


	– KP PiS
	16) w art. 117:
	a) ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Uprawnienia Skarbu Państwa w odniesieniu do umów zawartych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 2 pkt 8a ustawy uchylanej w art. 132 wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”,

	b) po ust. 2 dodać ust. 2a–2c w brzmieniu:
	„2a. Środki zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w wysokości równej zobowiązaniom tego funduszu istniejącym na dzień jego likwidacji przeznacza się na dotacje celowe dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszaw...
	2b. Dotacji celowych, o których mowa w ust. 2a, udziela Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki.
	2c. Kwota dotacji celowej dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie równa jest wysokości zobowiązań Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w danym roku wynikających z zawartych umów, o których mowa w ust. 2.”;


	– KP PiS
	Uwaga: poprawki nr 16 i 17  należy głosować łącznie
	17) skreślić art. 118.
	– KP PiS


