
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 185 

data posiedzenia: 17 października 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1319, druki sejmowe nr 3755, 

3816 i 3816-A). 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Krzysztof Mróz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Leszek Czarnobaj, Arkadiusz Grabowski, Kazimierz Kleina, Krzysztof Mróz, Tadeusz 

Romańczuk, Janina Sagatowska, Jacek Włosowicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Leszek Skiba ze współpracownikami, 

Komisja Nadzoru Finansowego: 

zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Arkadiusz Famirski ze współpracownikami, 

przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Izby Domów Maklerskich, Polskiej 

Izby Ubezpieczeń, Towarowej Giełdy Energii SA, Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ustanawia regulacje prawne zachęcające akcjonariuszy spółek publicznych do 

długoterminowego zaangażowania oraz zwiększające przejrzystość stosunków prawnych 

między spółkami a inwestorami. W tym celu wprowadza przepisy dotyczące m.in. ułatwienia 

spółkom identyfikacji swoich akcjonariuszy, obowiązków opracowania i upubliczniania swojej 

polityki zaangażowania w spółkę oraz obowiązków informowania o sposobach realizacji tej 

polityki, zasad działania tzw. doradców inwestorów w związku z głosowaniem, a także prawa 

do głosowania nad polityką wynagrodzeń spółki oraz nad okresowymi sprawozdaniami 

z realizacji tej polityki. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag o charakterze 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10548/druk/1319.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/3C95C7B5011A9AB4C1258451004A3BC2/%24File/3755.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/CCC11CB4BDDCD437C125847E0040BA8D/%24File/3816.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/DFABE231B3A1DFEEC12584940043BFEE/%24File/3816-A.pdf


 

 

legislacyjnym. 

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

Zastępca przewodniczącego komisji Krzysztof Mróz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1319 A). 

 

Ad 2. 
 

 Komisja po wysłuchaniu wystąpień senatorów, przedstawiciela Ministerstwa Finansów oraz 

sekretarza komisji przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. 

Konkluzja: 

 Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


