
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-92-26, fax 22 694-91-06, e-mail: Jakub.Zabielski@senat.gov.pl 

Warszawa, 14 lipca 2016 r.                

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 

(druk nr 232) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji jest 

optymalizacja korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu 

Reprywatyzacji, zwanego dalej „Funduszem”. 

Fundusz jest państwowym funduszem celowym, na rachunku którego są gromadzone 

środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek 

powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na 

cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb 

Państwa (art. 56 ust. 1 pkt 1 nowelizowanej ustawy). 

W następstwie noweli, ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, jako 

realizacja porozumienia zawartego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz 

jednostkę samorządu terytorialnego, będzie mogła być udzielona dotacja celowa na rzecz 

takiej jednostki przeznaczona na dofinansowanie zaspokajania przez jednostkę 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. 

Dotacja będzie mogła być udzielona, jeżeli pozwoli na to stan środków finansowych 

zgromadzonych na rachunku Funduszu, oraz jeżeli jednostka samorządu terytorialnego 

wykaże szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie dotacji, w tym związane z jej 

sytuacją finansową, uniemożliwiającą samodzielne zaspokojenie roszczeń. Łączna wysokość 

dotacji celowych z tego tytułu, udzielonych w roku budżetowym nie będzie mogła być 

wyższa niż 200 mln zł. 
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Jednocześnie ustawodawca uchyla przepis epizodyczny, który umożliwia udzielenie 

m. st. Warszawie w 2016 r., ze środków zgromadzonych w Funduszu, dotacji celowej 

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty odszkodowań, o których mowa w art. 215 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (odszkodowania za 

nieruchomości, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności 

i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy przeszły na własność państwa). 

Ponadto ustawodawca dodaje do nowelizowanej ustawy regulację, która umożliwi 

przeznaczanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu na sfinansowanie nabycia 

przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych. Dochody z posiadania akcji nabytych 

z wykorzystaniem takich środków oraz przychody z tytułu zbycia tych akcji będą zasilały 

rachunek Funduszu. 

Dodaje się również przepis zabezpieczający przed nadmiernym uszczupleniem środków 

zgromadzonych na rachunku Funduszu, przewidujący, że stan tych środków nie może być 

niższy niż dwukrotność wydatków z Funduszu poniesionych w poprzednim roku 

budżetowym w związku z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez 

Skarb Państwa oraz sfinansowaniem nabycia przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych. 

Do ustawy wprowadza się także przepis epizodyczny, który umożliwi w 2016 r. 

przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu na podwyższenie kapitału 

zakładowego Telewizji Polskiej – Spółki Akcyjnej, Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej oraz 

spółek radiofonii regionalnej. Na ten cel będzie mogło być przeznaczone łącznie nie więcej 

niż 30 mln zł. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 659). Marszałek Sejmu skierował projekt do 

Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania i rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2016 r. wniosła o jego 

uchwalenie w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 674). 

W drugim czytaniu zgłoszono 4 poprawki (proponowano skreślenie zmian umożliwiających 

finansowanie ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu nabycia akcji spółek 
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publicznych oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółek publicznego radia i telewizji). 

Poprawki te nie uzyskały akceptacji Sejmu. 

 W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie dokonano zasadniczych z merytorycznego 

punktu widzenia zmian. Najistotniejsze różnice pomiędzy projektem a uchwaloną ustawą 

sprowadzają się do: 

1) wskazania, iż dotacje celowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone 

na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia 

przejętego przez Skarb Państwa będą dotyczyć również zaspokajania roszczeń przez 

wydanie rzeczy; 

2) zwiększenia z 20 mln do 30 mln kwoty z Funduszu, która będzie mogła być 

przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Telewizji Polskiej – Spółki 

Akcyjnej, Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej oraz spółek radiofonii regionalnej. 

  

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych, niemniej należy zwrócić 

uwagę na wątpliwości związane z art. 2 opiniowanej ustawy. Przepis ten czasowo utrzymuje 

w mocy rozporządzenie dotyczące Funduszu wydane na podstawie art. 56 ust. 6 

nowelizowanej ustawy. 

Przepis § 32 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej przypomina jedną z podstawowych  

reguł walidacyjnych rządzących obowiązywaniem aktów wykonawczych, wynikającą 

z konstytucyjnej zasady hierarchiczności systemu źródeł prawa. W myśl tego przepisu, 

zmiana treści przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że 

zmienia się rodzaj aktu wykonawczego, zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem 

wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, skutkuje tym, że akt wykonawczy 

wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem 

wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego (zasadę tę uznaje się 

za niesporną zasadę doktrynalną). Przy czym, przyjmuje się, że reguła ta znajduje 

zastosowanie, także w sytuacji, w której zmiana zakresu spraw przekazanych do 

uregulowania lub wytycznych następuje „pośrednio” (bez ingerencji w brzmienie 

upoważnienia), w szczególności na skutek zmiany przepisów merytorycznych ustawy, do 

których odsyła przepis upoważniający. Warunkiem uznania, że akt wykonawczy stracił moc 

obowiązującą jest więc zmiana treści przepisu upoważniającego we wskazanym wyżej 
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zakresie. A contrario należy uznać, iż w sytuacji, gdy do zmiany treści upoważnienia nie 

dochodzi dotychczasowe akty wykonawcze pozostają w mocy. Mając powyższe na 

względzie, należałoby rozważyć, czy następstwem opiniowanej noweli będzie pośrednia 

zmiana treści delegacji ustawowej, a tym samym, czy dotychczasowe akty wykonawcze 

stracą moc obowiązującą z dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy. Można mieć co do 

tego wątpliwości. Ze zmianą pośrednią upoważnienia nie mamy do czynienia w przypadku, 

gdy zmiana przepisów ustawy będzie wprawdzie skutkowała koniecznością dostosowania 

aktu wykonawczego do nowych regulacji, ale nie wpłynie ona na treść zakresu spraw 

przekazanych do uregulowania (na to co będzie regulowane rozporządzeniem) lub wytyczne 

(zawarte w upoważnieniu wskazówki wyznaczające treść aktu wykonawczego lub sposób 

ukształtowania treści). Jeżeli zmiana ustawy nie skutkuje zmianą upoważnienia (bez względu 

na to czy to jest zmiana bezpośrednia, czy pośrednia) dotychczasowe przepisy wykonawcze 

zachowują moc. Może natomiast pojawić się konieczność znowelizowania dotychczasowego 

rozporządzenia w celu zapewnienia jego zgodności z ustawą upoważniającą. Nie budzi 

żadnych wątpliwości, że w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy 

o komercjalizacji i prywatyzacji nadal określony będzie szczegółowy sposób prowadzenia 

gospodarki finansowej Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 tego artykułu, w tym 

elementy rocznego planu finansowego. Nie zmienią się również wytyczne tej delegacji 

(rozporządzenie musi uwzględniać potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej 

Funduszy). Zmiany dokonywane opiniowaną ustawą będą wprawdzie wpływały na treść 

przepisów wykonawczych, niemniej zmiana treści delegacji ustawowej nie nastąpi. Mając 

powyższe na uwadze, należałoby uznać, iż art. 2 opiniowanej ustawy jest zbędny. Trzeba 

przy tym wziąć pod uwagę, iż czasowe utrzymanie w mocy aktu wykonawczego dedykowane 

jest wyłącznie sytuacji, w której w następstwie zmiany upoważnienia akt taki utraciłby moc 

obowiązującą. 

Jeżeli mimo wszystko art. 2 uznany zostanie za konieczny, wobec pośredniej zmiany 

upoważnienia, warto zastanowić się nad skutkami jego uchwalenia, interpretując go zgodnie 

z dyrektywami interpretacyjnymi wynikającymi z Zasad techniki prawodawczej. 

Przepis § 119 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej statuuje zasadę, w myśl której na 

podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jedno rozporządzenie, które 

wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu. Oznacza 

to, że na podstawie art. 56 ust. 6 nowelizowanej ustawy należało wydać jedno rozporządzenie 
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odnoszące się do trzech Funduszy, a nie trzy rozporządzenia, jak to uczyniono. Przepis ten 

nie zawiera bowiem trzech niezależnych od siebie upoważnień, ale jedno upoważnienie. Fakt, 

że prawodawca odstąpił od zasady wyrażonej w § 119 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej 

i wydał na podstawie delegacji więcej niż jedno rozporządzenie, pozostaje bez wpływu na 

ogólne reguły walidacyjne rządzące obowiązywaniem przepisów wykonawczych. Jeżeli 

dochodzi do zmiany treści upoważnienia i zmienia się zakres spraw przekazanych do 

uregulowania lub wytyczne, należy uznać, iż skutkiem tego będzie utrata mocy przez 

wszystkie przepisy wykonawcze, których podstawą jest zmieniona delegacja. Innymi słowy 

należałoby uznać, iż moc obowiązującą utracą wszystkie rozporządzenia wydane na 

podstawie art. 56 ust. 6 nowelizowanej ustawy. W myśl § 33 ust. 1 i 2 Zasad techniki 

prawodawczej, jeżeli akt wykonawczy wydany na podstawie uchylanego albo zmienianego 

przepisu upoważniającego nie jest niezgodny z nową albo znowelizowaną ustawą, można go 

wyjątkowo zachować czasowo w mocy do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie nowego albo zmienionego przepisu upoważniającego. 

Nie zachowuje się czasowo w mocy tylko niektórych przepisów aktu wykonawczego 

wydanego na podstawie uchylanego albo zmienianego przepisu upoważniającego. Zasadę tę 

należałoby przez analogię zastosować również do sytuacji, w której ustawodawca utrzymuje 

w mocy jedno z trzech rozporządzeń. Nie można przyjąć, iż rozporządzenia dotyczące 

Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz Funduszu Skarbu Państwa w sposób 

dorozumiany pozostaną w systemie prawa. A skoro tak, ustawodawca dokonując zmiany 

upoważnienia, chcąc zachować czasowo w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze, 

powinien utrzymać w mocy wszystkie przepisy (de facto trzy rozporządzenia), a nie tylko ich 

część „zebraną” w rozporządzeniu dotyczącym Funduszu Reprywatyzacji.  

Co więcej, z literalnej analizy art. 2 wynika, iż wolą ustawodawcy jest czasowe 

utrzymanie w mocy wyłącznie rozporządzenia dotyczącego Funduszu Reprywatyzacji. 

Ma ono pozostać w mocy do czasu wydania nowych przepisów na podstawie art. 56 ust. 6. 

Ustawodawca nie precyzuje przy tym, że chodzi mu o wydanie nowych przepisów 

wykonawczych dotyczących Funduszu Reprywatyzacji. Oznacza to, że wydanie 

jakichkolwiek nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 56 ust. 6 skutkowało 

będzie utratą mocy przez rozporządzenie dotyczące Funduszu Reprywatyzacji.  

Przepis art. 2 może budzić uzasadnione wątpliwości, co do skutków jego wejścia 

w życie. Nie gwarantuje on pewności, jakie przepisy będą miały moc obowiązującą po dniu 
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wejścia w życie noweli (jaki będzie katalog źródeł prawa) oraz komunikatywności systemu 

prawnego zarówno w aspekcie wyszukiwawczym, jak i interpretacyjnym. 

Powyższej analizy dokonywano ze świadomością, iż w art. 8 ustawy z dnia 16 marca 

2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 

przyjęto analogiczne rozwiązanie intertemporalne.
1)

 Następstwem tego rozwiązania są dzisiaj 

wątpliwości w zakresie tego, czy rozporządzenia dotyczące Funduszu Reprywatyzacji 

i Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wydane w dniu 29 czerwca 2010 r., nadal 

obowiązują.
2)

 Przepis art. 2 opiniowanej ustawy istniejących wątpliwości nie rozwieje, 

a może generować kolejne. 

Sformułowanie ewentualnej poprawki będzie możliwe po ustaleniu, jaka intencja 

przyświecała prawodawcy w związku ze sformułowaniem art. 2. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 

                                                 

1)
 Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zgłaszało swoje uwagi do tego przepisu w Opinii do ustawy 

o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (druk nr 77) z dnia 

20 marca 2012 r. – VIII kadencja Senatu. 
2)

 Argumentem za tym, że sprawa nie jest oczywista jest m.in. opinia Związku Powiatów Polskich do 

projektowanej ustawy, z której wynika, iż w ocenie tego partnera społecznego nie ma obecnie w systemie 

prawnym rozporządzenia dotyczącego gospodarowania Funduszem Reprywatyzacji.  


