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 Marek Kuchciński 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 

posłowie wnoszą projekt ustawy: 
 

 - o zmianie ustawy o Polskiej Agencji 

Prasowej. 
 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł  Anitę Czerwińską. 

 
 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Jan Krzysztof Ardanowski;  (-)   Marek 

Ast;  (-)   Ryszard Bartosik;  (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)   Lidia 

Burzyńska; (-) Anita Czerwińska;  (-)   Jan Duda;  (-)   Barbara Dziuk;  (-)   Ewa 

Filipiak;  (-)   Szymon Giżyński;  (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Jan 

Kilian;  (-)   Lech Kołakowski;  (-)   Robert Kołakowski;  (-)   Leonard 

Krasulski;  (-)   Marta Kubiak;  (-)   Jacek Kurzępa;  (-)   Anna 

Kwiecień;  (-)   Krzysztof Maciejewski;  (-)   Ewa Malik;  (-)   Jerzy 

Małecki;  (-)   Jerzy Materna;  (-)   Marek Matuszewski;  (-)   Andrzej 

Melak;  (-)   Mieczysław Miazga;  (-)   Anna Milczanowska;  (-)   Jan 

Mosiński;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Adam Ołdakowski;  (-)   Marek 

Polak;  (-)   Marcin Porzucek;  (-)   Grzegorz Puda;  (-)   Piotr Pyzik;  (-)   Urszula 

Rusecka;  (-)   Bogdan Rzońca;  (-)   Wojciech Skurkiewicz;  (-)   Czesław 

Sobierajski;  (-)   Krzysztof Szulowski;  (-)   Ewa Szymańska;  (-)   Jacek 

Świat;  (-)   Robert Telus;  (-)   Ryszard Terlecki;  (-)   Ewa 

 
 



Tomaszewska;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Robert Warwas;  (-)   Jan 

Warzecha;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)   Maria Zuba;  (-)   Wojciech Zubowski. 



 Projekt  

U S T AWA  

z dnia ………………………… 

o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej 

Art. 1. W ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 643) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Skarb Państwa zachowuje wszystkie akcje w Spółce, z zastrzeżeniem art. 7a.”; 

2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

Art. 7a. 1. W przypadku przeniesienia całego majątku spółki powstałej w wyniku 

komercjalizacji (przejmowanej) na Spółkę (przejmującą) osoby, które są uprawnione do 

nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa udziałów albo akcji spółki przejmowanej, w 

miejsce prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów lub akcji spółki przejmowanej, mogą 

skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji objętych przez Skarb Państwa w 

wyniku przejęcia. 

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 2 pkt 5 oraz 

działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 oraz z 2018 r. poz. 702).”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 



UZASADNIENIE 

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna jest spółką o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki państwa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 

2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 95).  Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji 

Prasowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 643), Polska Agencja Prasowa S.A., mająca charakter 

publicznej agencji prasowej, uzyskuje i przekazuje odbiorcom rzetelne, obiektywne i 

wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy. Ma również obowiązek upowszechniać 

stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Rady Ministrów oraz umożliwiać innym 

naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych. 

  

Projektowana zmiana przepisów art. 7 i art. 7a ma na celu umożliwienie realizacji prawa do 

nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku 

komercjalizacji w ewentualnym połączeniu z Polską Agencją Prasową S.A. W 

obowiązującym stanie prawnym, ustawa nie regulowała uprawnień pracowników spółki 

powstałej w wyniku komercjalizacji do nieodpłatnego nabywania akcji Polskiej Agencji 

Prasowej S.A. jako spółki przejmującej. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1055), uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% 

akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. 

Na szczególną uwagę zasługuje przepis art. 38b ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników, który określa, że w przypadku połączenia spółki powstałej w 

wyniku komercjalizacji z inną spółką, podziału tej spółki, jej przekształcenia lub wniesienia 

przez Skarb Państwa jej akcji do innej spółki, do nieodpłatnego nabywania akcji przez 

uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się odpowiednio przepisy art. 

36-38, 38c i 38d ustawy (tj. przepisy działu IV Uprawnienia pracowników do nabywania 

akcji). Połączenie spółki powstałej w wyniku komercjalizacji z inną spółką jest zatem 

szczególnym sposobem zbycia akcji na zasadach ogólnych. 

Zmaterializuje się zatem prawo uprawnionych pracowników spółki przejmowanej do nabycia 

udziałów albo akcji tej spółki, co w związku z realizacją połączenia z Polską Agencją 

Prasową S.A., skutkującą wykreśleniem spółki przejmowanej z rejestru sądowego, 

dyskwalifikować będzie proces udostępnienia udziałów albo akcji tej spółki.  

Wobec powyższego, rozwiązaniem tej sytuacji będzie zapewnienie uprawnionym 

pracownikom, w miejsce prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów albo akcji spółki 

przejmowanej, prawa do nieodpłatnego nabycia akcji PAP S.A. objętych przez Skarb Państwa 

w wyniku połączenia. Procedura skorzystania przez uprawnionych pracowników będzie 

realizowana na podstawie przepisów ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników, w szczególności przepisu art. 38d, który stosuje się odpowiednio zgodnie z 

dyspozycją przepisu art. 38b ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników. 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

I. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja: 



Projektowana regulacja oddziałuje na spółki sektora medialnego z udziałem Skarbu Państwa, 

tj. na spółkę Polska Agencja Prasowa S.A. oraz spółkę, która będzie przejmowana w wyniku 

połączenia. 

II. Skutki wprowadzenia regulacji. 

1) Projektowana ustawa nie będzie obciążać budżetu państwa. 

2) Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

3) Projektowana ustawa uwzględnia możliwość wyboru ze strony uprawnionych 

pracowników spółki powstałej w wyniku komercjalizacji uprawnienia do skorzystania z 

prawa do objęcia akcji w spółce PAP S.A. 

4) Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

5) Projekt nie wywiera wpływu na działalność mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców. 

IV. Wskazanie źródeł finansowania: 

Projektowana ustawa nie będzie obciążać budżetu państwa. 

V. Zgodność projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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