Druk nr 2875

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA
ORAZ KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 2865).
Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował w
dniu 28 września 2018 r. powyższy projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii i Skarbu
Państwa oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu - do pierwszego czytania.
Komisje: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Kultury i Środków Przekazu po
przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu
w dniu 2 października 2018 r.
wnoszą:
Wysoki Sejm

uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 2 października 2018 r.

Przewodnicząca Komisji
Kultury i Środków Przekazu

Przewodniczący Komisji
do Spraw Energii i Skarbu Państwa

/-/Elżbieta Kruk

/-/Maciej Małecki
Sprawozdawca
/-/Beata Mateusiak-Pielucha

.
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Prqiekt
U S TAWA

zdnia
o

Art.

zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

1. W ustawie

z

drua 31

lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.IJ. z

2017 r. poz.643) w art. 7 dodaje sig ust. 7

i 8 w brzmieniu:

,,7. W przypadku przeniesienia calego maj4tku sp6lki powstalej w wyniku

komercjalizacji, n,ranej dalej ,,sp6lk4 przejmowan4",

na Sp6lkg

osoby

uprawnione do nieodplatnego nabycia od Skarbu Paristwa udzial6w albo akcji
sp6lki przejmowanej, w miejsce prawa do nieodplatnego nabycia udzial6w albo

akcji sp6lki przejmowanej, mog4 skorzystad z prawa do nieodplatnego nabycia
akcji objgtychprzez Skarb Paristwa w wyniku przejEcia.

l, stosuje sig przepisy art.2 pkl5 oraz
1996 r. o komercjalizacji i niekt6rych

8. Do os6b, o kt6rych mowa w ust.

dzialu

IV ustawy z

dnia 30 sierpnia

uprawnieniach pracownik6w (Dz. U. z 2017

r. poz. 1055 oraz z 2018 r. poz.

702).".

Art.2. Ustawa wchodzi w irycie po uplywie

14 dni od dnia ogloszenia.

