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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
 

 

(druk nr 745 ) 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 

poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529) 

 

Art. 13. 

Nie mogą być zbyte akcje należące do Skarbu Państwa w następujących spółkach: 

1)   Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

2)   Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu; 

3)   Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku; 

4)   Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie; 

5)   Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie; 

6)   Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach; 

7)   Grupa Azoty "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach; 

8)   Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku; 

9)   Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju; 

10)  KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie; 

[11)  Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;] 

<11) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;> 

12)  Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu; 

13)  Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

14)  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

15)  Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

16)  Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie; 

17)  Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku; 
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18)  PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

19)  PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

20)  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie; 

21)  Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

22)  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie; 

23)  Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie; 

24)  Tauron Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. 

 

Art. 19. 

1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub 

państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, jako 

kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, posiadającą pozytywną opinię 

Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o 

której mowa w art. 24 pkt 1, która: 

1)   posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co 

najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej 

umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także 

spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: 

a)  posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub 

technicznych, 

b)  posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy 

podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, 

c)  ukończyła studia Master of Business Administration (MBA), 

d)  posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), 

e)  posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), 

f)  posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 

g)  posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), 
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h)  posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra 

Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu 

Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich 

prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.), 

i)  posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 

1174), 

j)  złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją 

egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów; 

2)   nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz 

na podstawie innego stosunku prawnego; 

3)   nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

4)   nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy 

pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 

5)   nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako 

członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub 

interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki; 

6)   spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, 

określone w odrębnych przepisach. 

[2. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób 

wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.] 

<2. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu 

Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1, wymóg 

spełnienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w 

stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do 

organu nadzorczego przez pracowników.> 

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach 

nadzorczych. 
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[4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w 

zakładowej organizacji związkowej.] 

5. Podmiot uprawiony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub 

państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może 

wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia 

przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1)   pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na 

podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej 

umowy o podobnym charakterze; 

2)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na 

zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

3)   jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy 

pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. 

6. W przypadku gdy członek organu nadzorczego nie spełnia wymogów określonych w ust. 1-

5, organ właściwy do jego odwołania niezwłocznie  

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   spółce - rozumie się przez to spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

2)   statucie, akcjach, akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu - rozumie się przez to 

odpowiednio umowę lub akt założycielski, udziały, wspólników i zgromadzenie 

wspólników; 

3)   przedsiębiorstwie - rozumie się przez to przedsiębiorstwo w znaczeniu określonym w art. 

55
1
 Kodeksu cywilnego; 

3a)  poprzedniku - rozumie się przez to bezpośredniego poprzedniego pracodawcę 

uprawnionych pracowników, którego zespół składników majątkowych wszedł w skład 
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komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego lub przedsiębiorstwa państwowego 

sprywatyzowanego przez wniesienie do spółki; 

4)   dyrektorze - rozumie się przez to również osobę sprawującą zarząd komisaryczny lub 

tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa państwowego; 

5)   uprawnionych pracownikach - rozumie się przez to: 

a)  osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa 

państwowego pracownikami tego przedsiębiorstwa lub osoby będące pracownikami 

przedsiębiorstwa państwowego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej 

przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki, 

b)  osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa 

państwowego z rejestru przedsiębiorców, lub osoby fizyczne, które w dniu zawarcia 

umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki były 

stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie 

przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 

państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z 2015 r. poz. 1322 oraz z 2016 r. poz. 

1948 i 2260), 

c)  osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym 

przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które 

zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki oraz jego poprzedniku, a 

rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z 

przyczyn niedotyczących pracowników, 

d)  osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym 

podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady 

pracy w trybie art. 23
1
 Kodeksu pracy; 

6)   rolnikach lub rybakach - rozumie się przez to osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo 

rolne lub rybackie, z którego w okresie pięciu lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa 

państwowego z rejestru przedsiębiorców dostarczono bezpośrednio lub pośrednio do tego 

przedsiębiorstwa surowce o wartości co najmniej 100 q żyta według cen przyjmowanych 

do obliczania podatku rolnego w ostatnim roku przed wykreśleniem przedsiębiorstwa 

państwowego z rejestru przedsiębiorców; 

7)   (uchylony). 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<8) jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2018 r. poz. 395 i 398); 

9) jednostce zależnej – rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

10) grupie kapitałowej – rozumie się przez to grupę kapitałową, o której mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.> 

 

Art. 12. 

1. W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w 

wyniku komercjalizacji, członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne 

zgromadzenie, z tym że dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią, z zastrzeżeniem ust. 

2, osoby wybrane przez pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej przez 

pracowników i w jednej piątej przez rolników lub rybaków. 

2. (uchylony). 

3. Tryb wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników albo pracowników i rolników 

lub rybaków określa statut spółki albo regulaminy uchwalone w sposób określony w 

statucie, z zastrzeżeniem ust. 4. Członkowie rad nadzorczych będący przedstawicielami 

pracowników albo pracowników i rolników lub rybaków wybierani są w wyborach 

bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. 

4. Przedstawicieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej wybiera ogólne zebranie 

pracowników (delegatów). 

5. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników spółki przeprowadza się 

głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników z rady nadzorczej. 

6. Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników, rolników lub rybaków do składu 

pierwszej rady nadzorczej nie stanowi przeszkody do wpisania spółki do rejestru 

przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał przez radę. 

7. (uchylony). 

<8. W przypadku gdy spółka, która powstała w wyniku komercjalizacji wchodzi w skład 

grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej 

jednostki zależnej, przez pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania 

przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej rozumie się pracowników spółki 

oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.> 
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Art. 14. 

1. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki powstałej 

w wyniku komercjalizacji, postanowienia statutu dotyczące powoływania i odwoływania 

członków rady nadzorczej mogą być zmienione, z tym że pracownicy albo pracownicy i 

rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru: 

1)   dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków, z tym że w 

spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego 

rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej; 

2)   trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu członków, 

z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-

spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady 

nadzorczej; 

3)   czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej członków, z 

tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-

spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady 

nadzorczej. 

2. Członkowie rad nadzorczych, o których mowa w ust. 1, wybierani są w wyborach 

bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest 

wiążący dla walnego zgromadzenia. 

<3. W przypadku gdy spółka, która powstała w wyniku komercjalizacji wchodzi w skład 

grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej 

jednostki zależnej, do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie 

nadzorczej uprawnieni są pracownicy spółki oraz pracownicy wszystkich jej 

jednostek zależnych.> 

 


