
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 347 

data posiedzenia: 30 lipca 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 1257, druki sejmowe nr 3541, 3592 i 3592-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Stanisław Gogacz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Marek Borowski, Zbigniew Cichoń, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, Marek 

Martynowski, Andrzej Misiołek, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Aleksander Pociej, Michał 

Potoczny, Aleksander Szwed, Barbara Zdrojewska, Piotr Zientarski, 

 
goście: 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

podsekretarz stanu Łukasz Piebiak, 

zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego Agnieszka 

Gołaszewska, 

naczelnik wydziału w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Katarzyna 

Bombicka-Kapuścińska, 

główny specjalista w Wydziale Prawa Gospodarczego w Departamencie Legislacyjnym 

Prawa Cywilnego Piotr Perczyński, 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego: 

radca prawny w Departamencie Prawnym Dominika Waltz-Komierowska, 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA: 

przedstawiciel Biura Organizacyjno-Prawnego Wojciech Dobek, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa dotyczy zwiększenia przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach 

podatkowych, zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W 

wyniku zaproponowanych zmian administracja podatkowa będzie miała możliwość pozyskania 

oraz wymiany informacji o udziałowcach spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, 

dysponujących akcjami na okaziciela (tzw. dematerializacja akcji). 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10386/druk/1257.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3541
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3541
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3592-A


 

 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski przedstawił 17 uwag o charakterze 

legislacyjnym, informując, że zostały w trybie roboczym skonsultowane z przedstawicielami 

resortu sprawiedliwości. Na podstawie tych uwag sformułował 22 propozycje poprawek. 

Poprawki zmierzały m.in. do zapewnienia spójności pomiędzy rozpatrywaną ustawą a ustawą 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw, która wprowadza prostą spółkę akcyjną, korygowały błędne odesłanie czy też zmierzały 

do zapewnienia konsekwencji terminologicznej w obrębie ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych. 

Minister Łukasz Piebiak potwierdził przeprowadzone uzgodnienia.  

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Stanisław Gogacz zgłosił wszystkie poprawki zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła wszystkie poprawki senatora Stanisława 

Gogacza. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Zbigniew Cichoń. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1257 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji uczestniczyła osoba wykonująca zawodową działalność lobbingową: Dariusz Sikora 

wykonujący działalność na rzecz Intrum Sp. z o.o., Sikora Investments Sp. z o.o. 

 

Opracowano w BPS 

 


