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Pan   

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu 
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Szanowny Panie Marszałku 

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

2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

ustawy 

 - o zmianie ustawy o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym 

oraz niektórych innych ustaw. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 

sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. 

 Z poważaniem 

(-) Mateusz Morawiecki 



Projekt 

U S T AWA

z dnia………………. 

o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych

innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735 i 2024) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę handlową w rozumieniu ustawy z dnia

15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 

oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544), spółkę europejską w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i 

spółce europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2036) lub spółkę działającą zgodnie 

z przepisami prawa obcego;”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) akcjonariuszu – należy przez to rozumieć akcjonariusza w spółce akcyjnej,

akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, akcjonariusza w spółce 

europejskiej lub wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lub 

wspólnika w spółce działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, który nie 

odpowiada za zobowiązania tej spółki;”, 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe

spółki Skarbu Państwa, ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach

pracowników, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r.

– Prawo energetyczne, ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb

Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. –

Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi, ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa

państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Krajowego, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o

kontroli niektórych inwestycji oraz ustawę z dnia 26 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania

niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej.



– 2 – 

c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) podmiocie uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa – należy przez to rozumieć pełnomocnika Rządu, państwową osobę 

prawną, w tym jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, organ administracji 

rządowej lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa;”, 

d) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu 

spółki kapitałowej, członka rady administrującej w spółce europejskiej 

uprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, członka 

wykonawczego rady dyrektorów lub członka organu zarządzającego spółki 

działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, a także likwidatora w spółce 

lub członka organu zarządzającego państwowej osoby prawnej; 

6) członku organu nadzorczego – należy przez to rozumieć członka rady 

nadzorczej spółki, członka komisji rewizyjnej spółki, członka rady 

administrującej nieuprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, 

członka niewykonawczego rady dyrektorów lub członka organu nadzorczego 

spółki działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, a także członka organu 

nadzorczego państwowej osoby prawnej;”, 

e) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) pełnomocniku wspólnika – należy przez to rozumieć pełnomocnika wspólnika, 

o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2170 i …);”, 

f) w pkt 8 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;”; 

2) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do 

spółek, z zastrzeżeniem art. 2 pkt 4a, art. 8 oraz art. 11 ust. 3 pkt 2.”; 

3) w art. 5 w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz prawami na dobrach niematerialnych”;  



– 3 – 

4) w art. 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Organy administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów odrębnych do reprezentowania Skarbu Państwa mogą zlecać, z zachowaniem 

zasad i trybu określonego w odrębnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym 

dokonywanie określonych czynności prawnych lub faktycznych lub określonych 

rodzajów czynności prawnych lub faktycznych w zakresie ich właściwości, udzielając 

w tym zakresie stosownych pełnomocnictw.”; 

5) w art. 7: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 

w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania 

praw z akcji należących do Skarbu Państwa;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki, 

przystąpieniu do spółki, nabyciu lub objęciu akcji.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa w spółkach, Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru 

właścicielskiego oraz dobre praktyki, skierowane do podmiotów uprawnionych do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w szczególności 

w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów.”, 

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Prezes Rady Ministrów może określić dobre praktyki w szczególności 

w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu, a także 

sponsoringu, skierowane do spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

4. Podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa niezwłocznie przekazują Prezesowi Rady Ministrów, na jego żądanie, 

informacje i dokumenty dotyczące: 

1) wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach lub  

2) działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów 

o ochronie informacji ustawowo chronionych.”; 
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6) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. Prezes Rady Ministrów może przekazać, w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 2, innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub 

państwowej osobie prawnej, w tym także jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, 

wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 1: 

1) pkt 2, 

2) pkt 3 lub 

3) pkt 4 w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu 

lub nabyciu akcji. 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, 

w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonują inni członkowie Rady 

Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym także 

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, w którym wskazuje odrębnie dla każdej spółki:  

1) członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną, w tym 

jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, właściwych do wykonywania w stosunku do 

tej spółki przekazanych uprawnień, 

2) zakres przekazanych uprawnień 

– uwzględniając przedmiot działalności spółki, a także właściwość członka Rady 

Ministrów wynikającą w szczególności z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.2)), zakres zadań 

pełnomocnika Rządu lub przedmiot działalności państwowej osoby prawnej, w tym 

jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 

3. Członek Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu lub państwowa osoba prawna, 

w tym jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, którym Prezes Rady Ministrów przekazał 

wykonywanie uprawnień, mogą zlecać, z zachowaniem zasad i trybu określonego 

w odrębnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym dokonywanie określonych 

czynności prawnych lub faktycznych lub określonych rodzajów czynności prawnych lub 

faktycznych w zakresie, w jakim przekazano im wykonywanie uprawnień, udzielając 

w tym zakresie stosownych pełnomocnictw. 

4. W przypadku przekazania wykonywania uprawnień przez Prezesa Rady 

Ministrów prawa z akcji należących do Skarbu Państwa do zwołania lub żądania zwołania 

                                                 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 810, 1090, 1467, 

1544, 1560, 1669 i 1693. 
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walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

zgromadzenia mogą być wykonywane także przez Prezesa Rady Ministrów.”; 

7) po art. 9 dodaje się art. 9a i art. 9b w brzmieniu: 

„Art. 9a. 1. Skarb Państwa może nabywać akcje w celu: 

1) realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa; 

2) zwiększenia udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki; 

3) ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, 

o której mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

2. Cena za nabywane akcje nie może być wyższa niż ich wartość rynkowa, 

wynikająca ze sporządzonej wyceny mającej na celu oszacowanie wartości 

przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać nabyte przez Skarb Państwa. 

Art. 9b. 1. Skarb Państwa może obejmować akcje w celu: 

1) realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa, w tym finansowania 

nowych inwestycji; 

2) utrzymania udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki na 

dotychczasowym poziomie, w szczególności poprzez wykonanie prawa poboru;  

3) ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, 

o której mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

2. Objęcie przez Skarb Państwa akcji w celu określonym w ust. 1 pkt 1 i 2 może 

nastąpić, jeżeli jest dokonywane na warunkach akceptowalnych dla inwestora 

prywatnego, chyba że jest ono dokonywane w ramach udzielania dozwolonej pomocy 

publicznej.”; 

8) art. 11–15 otrzymują brzmienie: 

„Art. 11. 1. Akcje lub prawa z akcji w imieniu Skarbu Państwa zbywa podmiot 

uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, 

z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa. 

2. Zbycie akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa wymaga zgody Rady 

Ministrów.  

3. Wniosek o zgodę, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy akcje lub prawa 

z akcji w imieniu Skarbu Państwa zbywa państwowa osoba prawna, w tym jednoosobowa 

spółka Skarbu Państwa, lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa, składa: 

1) właściwy organ nadzorujący; 
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2) podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa 

– w przypadku gdy akcje zbywa jednoosobowa spółka Skarbu Państwa;  

3) minister kierujący działem administracji rządowej właściwy ze względu na 

przedmiot działalności państwowej osoby prawnej lub innej jednostki uprawnionej 

do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa – w przypadku gdy 

państwowa osoba prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw 

z akcji należących do Skarbu Państwa nie posiada organu nadzorującego. 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do: 

1) wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do spółki, której akcjonariuszami są 

wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, lub do spółki, o której 

mowa w art. 13 ust. 1, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale 

zakładowym tej spółki; 

2) zbycia akcji lub praw z akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej 

niż 20% kapitału zakładowego, chyba że ich wartość rynkowa przekracza 

10 000 000 złotych; 

3) zbycia akcji lub praw z akcji spółek w upadłości; 

4) zbycia akcji spółek publicznych w przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685); 

5) zbycia akcji na rzecz państwowej osoby prawnej; 

6) nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz uprawnionych pracowników, rolników lub 

rybaków, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników; 

7) zbycia akcji w wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądu lub w postępowaniu 

egzekucyjnym. 

Art. 12. 1. Występując z wnioskiem o zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2, podmiot 

uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa wskazuje: 

1) opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym proponowany tryb zbycia;  

2) w przypadku sprzedaży lub zamiany – cenę lub sposób jej ustalenia oraz sposób 

zapłaty lub wartość oraz sposób spełnienia świadczenia wzajemnego;  

3) w przypadku zbycia w inny sposób – wartość rynkową lub sposób jej ustalenia; 

4) podmiot, na rzecz którego nastąpi zbycie, jeżeli został on wyłoniony; 
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5) uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym 

zawierające omówienie jego wpływu na ochronę interesów Skarbu Państwa oraz 

ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze spółką. 

2. Do wniosku o zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające, że Skarb Państwa jest akcjonariuszem spółki, której 

akcje są zbywane; 

2) wycenę sporządzoną przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny; 

3) projekt umowy zbycia. 

3. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa może dołączyć do wniosku inne dokumenty potwierdzające dane i informacje 

zawarte we wniosku. 

4. W przypadku wystąpienia o zgodę na zbycie akcji lub praw z akcji w obrocie 

zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.3)), nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 

4 oraz ust. 2 pkt 2 i 3. 

Art. 13. 1. Nie mogą być zbyte akcje i prawa z akcji 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) PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku; 

12) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;  

13) Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

                                                 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz 

z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 723, 771 i 1669. 
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14) Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

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

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

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

18) Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie; 

19) Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku; 

20) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie; 

21) Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

22) PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

23) PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

24) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie; 

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

26) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie; 

27) Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie; 

28) Tauron Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach; 

29) Spółka Celowa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089). 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbycia: 

1) należących do Skarbu Państwa akcji i praw z akcji spółek, o których mowa w ust. 1, 

na rzecz spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna 

państwowa osoba prawna, lub na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1, oraz po 

uzyskaniu zgody Rady Ministrów; 

2) należących do Skarbu Państwa akcji spółek publicznych, o których mowa w ust. 1, 

w przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepisu ust. 1 nie stosuje się także 

do nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz uprawnionych pracowników, do którego stosuje 



– 9 – 

się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników. 

4. Zbycie akcji i praw z akcji spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb 

Państwa lub inna państwowa osoba prawna, która nabyła akcje spółki, o której mowa 

w ust. 1, następuje na warunkach określonych w ust. 2 pkt 1. 

5. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą, za zgodą Rady Ministrów, podlegać 

łączeniu, podziałowi oraz przekształceniu. 

6. W przypadku gdy spółka, o której mowa w ust. 1, jest: 

1) spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych lub 

2) spółką dzieloną 

– spółką przejmującą lub spółką nowo zawiązaną w wyniku podziału może być wyłącznie 

spółka, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba 

prawna, lub spółka, o której mowa w ust. 1. 

7. Zbycie akcji i praw z akcji spółki: 

1) nowo zawiązanej w wyniku łączenia spółki, o której mowa w ust. 1, w trybie art. 492 

§ 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, 

2) przejmującej oraz nowo zawiązanej w wyniku podziału spółki, o której mowa w ust. 

1, 

3) przekształconej w wyniku przekształcenia spółki, o której mowa w ust. 1 

– następuje na warunkach określonych w ust. 2. 

Art. 14. 1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa, który zbył akcje lub prawa z akcji Skarbu Państwa, publikuje na swojej stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej 

informacje o zbyciu akcji lub praw z akcji Skarbu Państwa, z wyłączeniem zbycia akcji, 

o którym mowa w art. 11 ust. 4 pkt 6, zawierające co najmniej: 

1) opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym tryb zbycia;  

2) w przypadku sprzedaży lub zamiany – cenę lub sposób jej ustalenia oraz sposób 

zapłaty lub wartość oraz sposób spełnienia świadczenia wzajemnego;  

3) w przypadku zbycia w inny sposób – wartość rynkową lub sposób jej ustalenia; 

4) podmiot, na rzecz którego nastąpiło zbycie. 
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2. W przypadku zbycia akcji lub praw z akcji w obrocie zorganizowanym 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nie 

stosuje się przepisu ust. 1 pkt 4. 

Art. 15. 1. Do zbywania akcji lub praw z akcji należących do państwowej osoby 

prawnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 i art. 12. 

2. Wniosek o zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2, w sprawie zbycia akcji lub praw 

z akcji należących do państwowej osoby prawnej składa Radzie Ministrów: 

1) właściwy organ nadzorujący; 

2) minister kierujący działem administracji rządowej właściwy ze względu na 

przedmiot działalności państwowej osoby prawnej – w przypadku gdy państwowa 

osoba prawna nie posiada organu nadzorującego.”; 

9) w art. 17: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w 

spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania 

mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w 

statucie tej spółki, że zgody walnego zgromadzenia wymaga:”, 

– w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego;”, 

– w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego;”, 

– w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w 

spółce publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
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warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, może podejmować działania mające na celu 

określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że 

zgody organu nadzorczego, zamiast zgody walnego zgromadzenia, wymagają 

sprawy określone w ust. 1.”, 

c) w ust. 2: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji 

w spółce” zastępuje się wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w 

spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 

stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz 

usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość 

wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie 

lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 

500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;”, 

d) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w zakresie wykonywania praw 

z akcji w spółce” zastępuje się wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji 

w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości”, 

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji 

w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania 

mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie 

tej spółki, zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać 

zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich 

zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych o 

wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych 

składników nie przekracza 20 000 złotych.”, 
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f) w ust. 5 wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce” zastępuje się 

wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w 

upadłości”, 

g) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji 

w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania 

mające na celu wprowadzenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub 

w statucie tej spółki, obowiązku przedkładania walnemu zgromadzeniu przez organ 

zarządzający zaopiniowanego przez organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach 

reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi 

w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej 

oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze 

stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3, wraz ze 

sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok 

obrotowy.”, 

h) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w 

spółce publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, może podejmować działania mające na celu 

wprowadzenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, 

obowiązku przedkładania przez organ zarządzający organowi nadzorczemu, zamiast 

walnemu zgromadzeniu, sprawozdań, o których mowa w ust. 6, wraz ze 

sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok 

obrotowy.”, 

i) w ust. 7 wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce” zastępuje się 

wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w 

upadłości”; 
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10) w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji 

w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania 

mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie 

tej spółki, że w przypadku gdy członkowie organu zarządzającego są powoływani 

przez organ nadzorczy, ich powołanie, z wyłączeniem członka organu 

zarządzającego wybieranego przez pracowników na zasadach i w trybie określonym 

w przepisach odrębnych, następuje po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów 

oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce” zastępuje się 

wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w 

upadłości”; 

11) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. Obowiązki podejmowania działań, o których mowa w art. 17 ust. 7 oraz 

art. 18 ust. 2, w spółkach, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub 

państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, działających 

zgodnie z przepisami prawa obcego, są realizowane z uwzględnieniem przepisów prawa 

właściwego dla siedziby tych spółek.”; 

12) w art. 19:  

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 oraz przez rolników lub rybaków.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Przepisy ust. 1–5 stosuje się do kandydata na pełnomocnika wspólnika.”, 
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d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:  

„6. W przypadku gdy członek organu nadzorczego spółki albo pełnomocnik 

wspólnika nie spełnia wymogów określonych w ust. 1–5, podmiot uprawniony do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba 

prawna niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie. 

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do członka organu nadzorczego wskazywanego 

lub powoływanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania 

praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna.”; 

13) po art. 19 dodaje się art. 19a–19c w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. Organ administracji rządowej lub państwowa osoba prawna, w zakresie 

wykonywania uprawnień przyznanych na podstawie postanowień statutu lub przepisów 

odrębnych ustaw, jako kandydata na członka organu nadzorczego spółki wskazuje osobę, 

która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–5. 

2. W przypadku gdy członek organu nadzorczego spółki, o której mowa w ust. 1, 

wskazany lub powołany przez organ administracji rządowej lub państwową osobę 

prawną, nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1–5, organ administracji 

rządowej lub państwowa osoba prawna niezwłocznie podejmuje działania mające na celu 

jego odwołanie. 

Art. 19b. 1. Przepisy art. 19 ust. 1 i 5, z wyłączeniem ust. 1 pkt 2–4 tego artykułu, 

stosuje się do kandydata na członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, 

z tym że wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu 

Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1c, nie dotyczy osób 

wskazanych lub powoływanych do organu nadzorczego państwowej osoby prawnej przez 

organy lub podmioty inne niż organ administracji rządowej lub państwowa osoba prawna. 

2. W przypadku gdy członek organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, nie 

spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1 i 5, z wyłączeniem ust. 1 pkt 2–4 tego 

artykułu, organ właściwy do jego odwołania niezwłocznie podejmuje działania mające na 

celu jego odwołanie. 

Art. 19c. 1. Jedna osoba może być członkiem organu nadzorczego tylko w jednej 

spośród spółek, w których: 

1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego 

lub 50% liczby akcji; 
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3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 

liczby akcji; 

4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 

liczby akcji; 

5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1–4, przekracza 50% 

kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także pełnienia funkcji 

pełnomocnika wspólnika. 

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób określonych w art. 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2018 r. poz. …) 

na zasadach wskazanych w tym przepisie.”; 

14) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. 1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do 

Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji 

w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie do 

statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby 

prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem spółki w upadłości, 

wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1–5, oraz obowiązku niezwłocznego podjęcia 

działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu 

nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, którzy nie spełniają wymogów 

określonych w statucie. 

2. Obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot 

mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika 

wspólnika, którzy nie spełniają wymogów określonych w statucie, nie stosuje się do 

członka organu nadzorczego wskazywanego lub powoływanego przez podmiot inny niż 

podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, 

państwowa osoba prawna, spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby 

prawnej lub spółka, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej 

osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”; 
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15) w art. 21 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.  

3b. W części pisemnej egzaminu stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące ze 

zbioru pytań tworzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zbiór pytań oraz 

pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej oraz 

informacji sektora publicznego w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji 

publicznej oraz przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego.”; 

16) w art. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji 

w spółce” zastępuje się wyrazami „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z 

wyłączeniem spółki w upadłości”; 

17) w art. 23 wyrazy „w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce” zastępuje się wyrazami 

„w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem spółki w upadłości”; 

18) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

„Art. 23a. Obowiązki podejmowania działań, o których mowa w art. 20 oraz art. 23, 

w spółkach, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby 

prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, działających zgodnie z przepisami 

prawa obcego, są realizowane z uwzględnieniem przepisów prawa właściwego dla 

siedziby tych spółek.”; 

19) w art. 24: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kandydatów na członków organów nadzorczych spółek wskazanych przez: 

a) Skarb Państwa,  

b) państwową osobę prawną,  

c) spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej,  

d) podmiot, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub 

państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym 

w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów;”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu: 

„1a) kandydatów na pełnomocników wspólnika; 
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1b) kandydatów na członków organów nadzorczych spółek, o których mowa w art. 

19a ust. 1; 

1c) kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób 

prawnych;”; 

20) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. 1. Rada, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wydaje opinie, 

o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, na wniosek: 

1) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa;  

2) państwowej osoby prawnej;  

3) spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej;  

4) podmiotu, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby 

prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;  

5) organu administracji rządowej lub państwowej osoby prawnej, w przypadku 

o którym mowa w art. 19a ust. 1;  

6) organu uprawnionego do powoływania członków organu nadzorczego państwowej 

osoby prawnej. 

2. Wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, zawiera: 

1) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru 

PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres 

zamieszkania kandydata; 

2) określenie wnioskodawcy; 

3) firmę, siedzibę i informacje o strukturze właścicielskiej podmiotu, do którego 

kandydat jest wskazywany; 

4) w przypadku gdy kandydat jest wskazywany na okres kadencji, wskazanie tego 

okresu oraz numeru kadencji;  

5) uzasadnienie wniosku; 

6) podpis złożony w imieniu podmiotu lub organu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Do wniosku dołącza się:  

1) oświadczenia kandydata i informacje dotyczące: 

a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności przebiegu pracy 

zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych, 



– 18 – 

b) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który 

z tych podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19c, oraz ze wskazaniem 

podmiotów lub organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji 

w organach; 

2) poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego: 

a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych oraz  

b) spełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a–j; 

3) informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny 

opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed złożeniem wniosku, 

a w przypadku gdy kandydat ma miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską 

– informacje wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa, w 

którym kandydat ma miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 2 

miesiące przed złożeniem wniosku; 

4) oświadczenia kandydata, złożone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia 

wniosku, o: 

a) braku okoliczności wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 5, 

b) prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych 

i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe, 

c) sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty 

w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata, w zakresie dotyczącym 

funkcji pełnionych w organach innych podmiotów. 

4. W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, 

nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, Przewodniczący Rady lub inna osoba 

upoważniona przez Przewodniczącego Rady może, w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku, żądać uzupełnienia wniosku przez podmiot albo organ, o którym mowa w ust. 

1. 

5. W przypadku skierowania żądania, o którym mowa w ust. 4, bieg terminu do 

wydania opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, rozpoczyna się w dniu doręczenia 

Radzie uzupełnienia wniosku. 

6. Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, można dołączyć 

dokumenty i oświadczenia kandydata, dotyczące innych okoliczności mogących mieć 

wpływ na ocenę spełniania przez kandydata wymogów określonych w art. 19 ust. 1–5. 
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7. Niezajęcie stanowiska przez Radę w terminie określonym w ust. 1 jest 

równoznaczne z opinią pozytywną. 

8. Rada, wydając opinie, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c, ocenia, czy kandydat: 

1) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji 

członka organu nadzorczego lub pełnomocnika wspólnika; 

2) spełnia ustawowe wymogi dla kandydata na członka organu nadzorczego lub 

pełnomocnika wspólnika, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 

19c; 

3) daje rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub 

pełnomocnika wspólnika. 

9. Informacja o wydaniu pozytywnej opinii, o której mowa w art. 24 pkt 1–1c, 

podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. 

10. Rada przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

Rady.”; 

21) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do wydawania opinii, o której mowa w art. 24 pkt 4, przepisy art. 25 stosuje się 

odpowiednio, z tym że do wniosku o wydanie opinii dołącza się: 

1) oświadczenia kandydata i informacje dotyczące: 

a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności przebiegu pracy 

zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych, 

b) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który 

z tych podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19c, oraz ze wskazaniem 

podmiotów lub organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji 

w organach; 

2) poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe lub 

wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie przepisów odrębnych; 

3) informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny 

opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed złożeniem wniosku, 

a w przypadku gdy kandydat ma miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską 

– informacje wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa, w 
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którym kandydat ma miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 2 

miesiące przed złożeniem wniosku; 

4) oświadczenia kandydata, złożone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia 

wniosku, o: 

a) spełnianiu wymogów określonych w art. 22, 

b) prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych 

i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe, 

c) sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty 

w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata.”; 

22) w art. 28 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Ustanie członkostwa w Radzie nie wstrzymuje jej prac, chyba że skład Rady 

uległ zmniejszeniu o więcej niż 2 członków.”; 

23) w art. 29: 

a) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady przysługuje miesięczne 

wynagrodzenie za udział w jej pracach oraz zwrot kosztów podróży i noclegów 

obejmujący świadczenia przewidziane w przepisach o należnościach 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, 

z wyłączeniem diet. Kwota miesięcznego wynagrodzenia jest ustalana w odniesieniu 

do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”, 

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady oraz 

członkom Rady za udział w pracach Rady, biorąc pod uwagę zakres ich 

obowiązków; 

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego 

Przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady w związku z poniesieniem tych 

kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości 
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albo maksymalną kwotę tego zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność 

ponoszonych kosztów podróży i noclegów.”; 

24) art. 32 i art. 33 otrzymują brzmienie: 

„Art. 32. 1. Osoba wykonująca w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania 

praw z akcji należących do Skarbu Państwa, innego niż Prezes Rady Ministrów, lub 

państwowej osoby prawnej, w spółce uznanej zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, 

uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa lub państwowej osobie prawnej na walnym 

zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1–4, 6 i 6a, oraz w sprawach, o 

których mowa w art. 199 § 2, art. 2031, art. 215, art. 2221, art. 228 pkt 3, art. 255 § 1, art. 

257, art. 270 pkt 2, art. 359 § 2, art. 378 § 2, art. 385, art. 392, art. 393 pkt 3, art. 430 § 1, 

art. 431, art. 433 § 2, art. 448 § 1, art. 459 pkt 2, art. 506 § 1, art. 522 § 1, art. 541 § 1, art. 

562 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, działa na 

podstawie pisemnej instrukcji do głosowania sporządzonej przez podmiot uprawniony do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną, 

zatwierdzanej przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w sprawach, o których mowa 

w art. 215 oraz art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, 

w przypadku powołania na członka organu nadzorczego osób wybranych przez 

pracowników oraz przez rolników lub rybaków. 

Art. 33. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji spółek 

uznanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31 ust. 2 za spółki o istotnym 

znaczeniu dla gospodarki państwa przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na 

członka organu nadzorczego spółki uznanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa wskazuje osobę, 

która: 

1) spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–5; 

2) posiada wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania działalnością 

przedsiębiorstw, nadzoru nad działalnością organów zarządzających 

przedsiębiorców, doradztwa gospodarczego lub specyfiki funkcjonowania rynku 

objętego przedmiotem działalności spółek uznanych zgodnie z przepisami 
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wydanymi na podstawie art. 31 ust. 2 za spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki 

państwa.”; 

25) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: 

„Rozdział 5a 

Fundusz Inwestycji Kapitałowych 

Art. 33a. 1. Fundusz Inwestycji Kapitałowych, zwany dalej „Funduszem”, jest 

państwowym funduszem celowym. 

2. Dysponentem Funduszu jest Prezes Rady Ministrów. 

3. Prezes Rady Ministrów może upoważnić Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów do realizowania zadań dysponenta Funduszu.  

4. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów. 

5. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obsługę bankową Funduszu. 

6. Zasady współpracy pomiędzy dysponentem Funduszu oraz Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego określa umowa. 

7. Projekt planu finansowego Funduszu jest opiniowany przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych w terminie 10 dni od dnia jego przekazania przez 

dysponenta Funduszu.  

Art. 33b. 1. Przychodami Funduszu są: 

1) wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 

1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 286 oraz z 2018 r. poz. 1089 i …); 

2) środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa; 

3) środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą 

publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji 

Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi;  

4) dotacje celowe z budżetu państwa;  

5) odsetki od wolnych środków Funduszu, przekazanych w zarządzanie zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych;  

6) inne przychody. 
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2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rachunek Funduszu przekazuje 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego w terminach przewidzianych dla urzędów 

obsługujących organy podatkowe do przekazywania dochodów budżetu państwa, 

o których mowa w przepisach dotyczących wykonywania budżetu państwa wydanych na 

podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

3. Wpłaty środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek Funduszu dokonuje: 

1) dysponent właściwej części budżetowej będący podmiotem uprawnionym do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach 

zobowiązanych do wypłaty dywidend, a także zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy lub  

2) dysponent właściwej części budżetowej będący organem nadzorującym wobec 

państwowej osoby prawnej lub jednostki uprawnionej do wykonywania praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa będących podmiotami uprawnionymi do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach 

zobowiązanych do wypłaty dywidend, a także zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy, lub 

3) dysponent właściwej części budżetowej będący podmiotem uprawnionym do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w jednoosobowej spółce 

Skarbu Państwa będącej podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa w spółkach zobowiązanych do wypłaty dywidend, 

a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, lub 

4) dysponent właściwej części budżetowej, którego urząd obsługuje pełnomocnika 

Rządu, będącego podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa w spółkach zobowiązanych do wypłaty dywidend, 

a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 

– w terminach przewidzianych dla państwowych jednostek budżetowych do 

przekazywania dochodów budżetu państwa, o których mowa w przepisach dotyczących 

wykonywania budżetu państwa wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. 

4. Wpłaty środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje minister właściwy do 

spraw gospodarki w terminie 14 dni od ich otrzymania od przedsiębiorcy.  
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Art. 33c. 1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) nabywanie i obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa 

Rady Ministrów; 

2) pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez 

doradców w związku z ich nabywaniem i obejmowaniem przez Skarb Państwa 

reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów;  

3) pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową Funduszu, w tym na 

wynagrodzenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego. 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa 

reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, finansowanych ze środków Funduszu, 

mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, 

zapobiegania udzieleniu niedozwolonej pomocy publicznej oraz ochronę interesów 

Skarbu Państwa.”; 

26) w art. 35 w ust. 1:  

a) w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) przekazanego na podstawie art. 58a i art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 

z późn. zm.4));”, 

b) w pkt 6 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089)”;  

27) w art. 36 uchyla się ust. 5; 

28) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

wykonuje w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia wynikające z praw autorskich i 

pokrewnych, w tym w zakresie zezwalania na wykonywanie praw zależnych, chyba że z 

przepisów odrębnych lub czynności prawnej wynika właściwość innego organu, jednostki 

organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do dziedzictwa narodowego, może 

zawierać nieodpłatne umowy na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw 

                                                 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 50, 650, 1000, 1089, 

1496, 1669, 1693 i 1716. 
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pokrewnych o charakterze niewyłącznym w sytuacji, gdy z korzystaniem takim nie wiąże 

się osiąganie bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych. 

3. W przypadku innego rodzaju korzystania niż określone w ust. 2 wyceny praw 

autorskich lub pokrewnych dokonuje się na podstawie ich wartości rynkowej.”; 

29) w art. 39 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania 

dodatkowej wyceny albo oceny prawidłowości wyceny, nie dłużej jednak niż na 2 

miesiące, jeżeli: 

1) organ właściwy zleci sporządzenie dodatkowej wyceny nieruchomości lub wystąpi 

do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny 

prawidłowości tej wyceny albo wyceny, o której mowa w ust. 2 pkt 3, w trybie 

określonym w art. 157 ust. 1 albo ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami lub 

2) państwowa osoba prawna wystąpi do organizacji zawodowej rzeczoznawców 

majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości wyceny, stanowiącej załącznik do 

wniosku, o którym mowa w ust. 1.”; 

30) w art. 44 wyrazy „państwowych jednostek organizacyjnych” zastępuje się wyrazami 

„jednostek organizacyjnych”; 

31) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. 1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, wskazuje jako kandydata 

na członka organu nadzorczego albo na funkcję pełnomocnika wspólnika, osobę, która 

nie uzyskała pozytywnej opinii Rady, wydanej na podstawie art. 24 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 

1a i 1b 

– podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega, kto powołuje do organu nadzorczego państwowej osoby 

prawnej osobę, która nie uzyskała pozytywnej opinii Rady, wydanej na podstawie art. 24 

pkt 1c. 

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się na podstawie 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 1467, 1481 i 2077).”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 286 oraz z 2018 r. poz. 1089) w art. 2 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1. Spółki, o których mowa w art. 1, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku 

po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej „wpłatami z zysku”, na rzecz 

Funduszu Inwestycji Kapitałowych, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1182, 1669, 1735, 2024 i …).”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 37 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Akcje na rzecz uprawnionych rolników lub rybaków w imieniu Skarbu Państwa 

zbywa minister właściwy do spraw gospodarki.”;  

2) w art. 38 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

informacje i dokumenty dotyczące zbycia pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”; 

3) w art. 38b ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku wniesienia 100% akcji należących do Skarbu Państwa 

w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji do innej 

jednoosobowej spółki Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub 

rybakom przysługuje ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w postaci 

wynagrodzenia należnego z tytułu umorzenia akcji wypłaconego przez spółkę, do której 

Skarb Państwa wniósł akcje. Wypłata tego wynagrodzenia może być dokonana w ratach 

przez spółkę, do której Skarb Państwa wniósł akcje.”; 

4) w art. 56: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Z przychodów uzyskanych ze zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu 

Państwa tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji, 

na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji 

należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku 

komercjalizacji, a także odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane 
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z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, 

poprzez:”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, 

stanowiących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach 

w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej 

i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 

poz. 253, z późn. zm.5)) rezerwę na cele uwłaszczenia, podmiot uprawniony do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w rozumieniu art. 2 

pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym, przekazuje na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw 

pracy. Środki te przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw 

pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Minister właściwy do spraw pracy może 

przekazać środki do: 

1) Funduszu Pracy; 

2) Banku Gospodarstwa Krajowego.”, 

c) uchyla się ust. 4c i 4d, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie: 

1) wypłaty odszkodowań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

2) udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3,  

3) udzielania pożyczek, o których mowa w ust. 4d1 

– mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej 

Funduszu, o którym mowa w ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.”; 

5) po art. 69g dodaje się art. 69h w brzmieniu: 

„Art. 69h. 1. Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, w latach 2019 i 2020 

mogą być przeznaczane na nabywanie oraz obejmowanie przez Skarb Państwa, 

reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółkach. 

                                                 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. poz. 820, 1689, 1923 i 2055, z 2003 r. poz. 

594, z 2004 r. poz. 1492, 2408 i 2703, z 2006 r. poz. 1592, z 2007 r. poz. 162, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 

r. poz. 1250. 
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2. Do nabywania i obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez 

Prezesa Rady Ministrów, na podstawie ust. 1, stosuje się przepisy art. 9a i art. 9b ustawy 

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

3. Na rachunku Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, gromadzi się: 

1) całość przychodów z tytułu zbycia akcji nabytych, na podstawie ust. 1, ze środków 

Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1; 

2) dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych, na podstawie ust. 1, ze 

środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania oraz 

obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji, 

na podstawie ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki 

finansowej Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu 

Państwa.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1693) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10a:  

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalna 

osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji przysługujących 

tym podmiotom, jako kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, 

która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–5 ustawy z dnia 16 grudnia 

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 

1669, 1735, 2024 i …), z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw 

spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Do członków 

organu nadzorczego wskazanych przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu 

terytorialnego lub komunalną osobę prawną stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 6 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalna 

osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji przysługujących 

tym podmiotom, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w 

drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników, w statucie 
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spółki, lub w umowie spółki, wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka 

organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym.”;  

2) po art. 10b dodaje się art. 10c w brzmieniu: 

„Art. 10c. 1. Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej 

spośród spółek, w których: 

1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

udziałów albo akcji; 

2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego 

lub 50% liczby udziałów albo akcji; 

3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 

liczby udziałów albo akcji; 

4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 

liczby udziałów albo akcji; 

5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1–4, przekracza 50% 

kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także pełnienia funkcji 

pełnomocnika wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w 

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 i …). 

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób określonych w art. 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2018 r. poz. 

…) na zasadach wskazanych w tym przepisie.”; 

3) w art. 21 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260)”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 

755, z późn. zm.6)) w art. 12a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów 

art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 19 ust. 1 w zakresie wymogu wskazywania jako kandydata na 

członka organu nadzorczego osoby posiadającej pozytywną opinię Rady do spraw spółek 

                                                 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685, 771, 1000, 

1356, 1629 i 1637. 
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z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, art. 32 oraz art. 45 ust. 1 

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

z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735, 2024 i …).”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 

Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808) w art. 25 dodaje się 

ust. 5 w brzmieniu:  

„5. Prezes Rady Ministrów może wycofywać z zasobu akcje lub udziały, o których 

mowa w ust. 3, zastępując je jednocześnie innymi akcjami lub udziałami. Wartość akcji 

lub udziałów ustala się na podstawie ich wartości księgowej, a w przypadku akcji 

będących w obrocie zorganizowanym w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami 

finansowymi na podstawie ich wartości rynkowej.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) być członkami zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub 

likwidatorami spółek prawa handlowego, a także być pełnomocnikami 

wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa 

w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 i …);”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) być syndykami lub zastępcami syndyków w postępowaniu upadłościowym lub 

nadzorcami lub zarządcami w postępowaniu restrukturyzacyjnym;”; 

2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o których mowa w art. 4 pkt 1, 

nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6–10, o ile zostały wskazane 

przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek 

samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać wskazane 

do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów wskazujących te 

osoby.”. 
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Art. 8. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 800, z późn. zm.7)) w art. 66 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za zgodą 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku gdy przedmiotem 

umowy jest przeniesienie akcji lub udziałów także za zgodą Prezesa Rady 

Ministrów, między starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej 

a podatnikiem;”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252) uchyla się art. 4. 

Art. 10. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 uchyla się ust. 6; 

2) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. Członków Zarządu PKP SA oraz Rady Nadzorczej PKP SA powołuje 

i odwołuje Walne Zgromadzenie PKP SA.”; 

3) w art. 15 uchyla się ust. 9; 

4) w art. 40: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zbycie przez PKP SA składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości następuje w drodze przetargu, z 

zastrzeżeniem ust. 2.”, 

b) w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) składniki aktywów trwałych są wnoszone do spółki jako wkład niepieniężny na 

pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w zamian za objęcie akcji tej 

spółki w celu realizacji programu rządowego;”. 

                                                 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.  650, 723, 771, 

1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126 i 2193. 
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Art. 11. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1543) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu: 

„Art. 3b. Do czynności prawnych dokonywanych przez BGK nie stosuje się: 

1) art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735, 2024 i …); 

2) art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym – w odniesieniu do czynności prawnych w zakresie rozporządzania 

składnikami aktywów trwałych o wartości nie przekraczającej 5 000 000 złotych; 

3) art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym – w odniesieniu do czynności prawnych w zakresie oddania 

składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi, jeżeli wartość 

rynkowa przedmiotu czynności prawnej nie przekracza 5 000 000 złotych; 

4) art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym – w odniesieniu do czynności prawnych dotyczących wierzytelności 

powstałych w wyniku dokonania czynności bankowych w rozumieniu art. 5 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz czynności dotyczących 

instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.8)).”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2190) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący Skarb Państwa, jednostkę 

samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, 

są powoływani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przy czym członkowie 

rady nadzorczej wskazani przez jednostkę samorządu terytorialnego nie muszą posiadać 

pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób 

prawnych.”. 

                                                 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz 

z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 723, 771 i 1669. 
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Art. 13. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1857) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) organie kontroli – rozumie się przez to: 

a) ministra właściwego do spraw energii – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 

pkt 1–5, 8–10 oraz 12, 

b) ministra właściwego do spraw gospodarki – w zakresie określonym w art. 4 ust. 

1 pkt 6, 11 i 13, 

c) Ministra Obrony Narodowej – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14, 

d) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w zakresie określonym w 

art. 4 ust. 1 pkt 10a.”; 

2) w art. 4: 

a) w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 

w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach 

i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933), lub”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

podmiotów podlegających ochronie, a także organ kontroli właściwy dla każdego 

z ujętych w wykazie podmiotów, uwzględniając istotny udział danego podmiotu 

w rynku, skalę prowadzonej działalności, rzeczywiste i wystarczająco poważne 

zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem 

działalności przez podmiot, który ma zostać objęty ochroną, jak również brak 

możliwości wprowadzenia środka mniej restrykcyjnego i niezbędność, w 

odniesieniu do podmiotu działającego w danym sektorze, zastosowania kontroli 

inwestycji na zasadach określonych w ustawie dla zapewnienia ochrony porządku 

publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 i art. 

65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także czas uzasadniający 

zastosowanie tych środków.”; 

3) w art. 5: 

a) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 

spółki publicznej w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach 
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wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych – przed opublikowaniem wezwania.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo 

nabycia dominacji dochodzi w wyniku dokonania więcej niż jednej umowy lub innej 

czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy 

albo przed dokonaniem ostatniej innej czynności prawnej prowadzącej do nabycia 

lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji.”; 

4) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele: 

1) Prezesa Rady Ministrów; 

2) ministra właściwego do spraw administracji publicznej; 

3) ministra właściwego do spraw energii; 

4) ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej; 

6) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin; 

7) ministra właściwego do spraw informatyzacji; 

8) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

9) Ministra Obrony Narodowej; 

10) ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

11) ministra właściwego do spraw środowiska;  

12) ministra właściwego do spraw transportu;  

13) ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

14) ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

15) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej; 

16) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

17) Szefa Agencji Wywiadu; 

18) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

19) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego; 

20) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

21) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

22) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.”. 
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Art. 14. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania 

niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2192) w art. 7 uchyla się ust. 5. 

Art. 15. Tworzy się Fundusz Inwestycji Kapitałowych. 

Art. 16. 1. Projekt planu finansowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych na rok 2019 

Prezes Rady Ministrów sporządza w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r.  

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych, w terminie 10 dni od dnia jego przekazania przez Prezesa 

Rady Ministrów. 

3. Zmiana planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, w terminie 10 dni od dnia jego przekazania przez 

Prezesa Rady Ministrów. W takim przypadku przepisu art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 

1669 i 1693) nie stosuje się. 

4. W 2019 roku: 

1) wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 

1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 286 oraz z 2018 r. poz. 1089 i …), oraz  

2) środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa 

– mogą być przychodami Funduszu Inwestycji Kapitałowych za zgodą ministra właściwego do 

spraw budżetu.  

5. Minister właściwy do spraw budżetu przekazuje środki, o których mowa w ust. 4, na 

rachunek Funduszu Inwestycji Kapitałowych. 

Art. 17. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 18. Pełnomocnictwa udzielone, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez 

organy administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

odrębnych do reprezentowania Skarbu Państwa, a także członków Rady Ministrów, 

pełnomocników Rządu lub państwowe osoby prawne, którym Prezes Rady Ministrów 

przekazał wykonywanie uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu dotychczasowym, osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych 
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czynności prawnych lub faktycznych lub określonych rodzajów czynności prawnych lub 

faktycznych, pozostają w mocy. 

Art. 19. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa, w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 1, lub państwowa osoba prawna, 

w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są zobowiązani podjąć działania mające na 

celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, zasad 

określonych w art. 17, art. 18, art. 18a, art. 20, art. 22, art. 23 i art. 23a ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli obowiązek podjęcia działań wynika z 

przepisów tej ustawy, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 20. 1. W zakresie spełniania warunków do pełnienia funkcji członka organu 

nadzorczego spółki, o której mowa w art. 19a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przez osoby 

wskazane lub powołane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które w dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe – do czasu 

wygaśnięcia ich mandatów. 

2. W zakresie spełniania warunków do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego, 

o których mowa w art. 10a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, przez osoby wskazane lub 

powołane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe – do czasu wygaśnięcia 

ich mandatów. 

Art. 21. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 44 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 44 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy 

zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w 
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brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w 

życie niniejszego przepisu.  

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 13, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 13, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

Art. 22. 1. Do zbycia akcji nabytych do dnia 31 grudnia 2018 r. ze środków Funduszu 

Reprywatyzacji stosuje się przepis art. 56 ust. 4d ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

2. Do dochodów osiąganych z tytułu posiadania akcji nabytych do dnia 31 grudnia 2018 r. 

ze środków Funduszu Reprywatyzacji stosuje się przepis art. 56 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 

3, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 23. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy akcje spółki Jastrzębska Spółka 

Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zostają wycofane z zasobu 

majątkowego Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6. 

2. Do akcji, o których mowa w ust. 1, oraz udziałów spółki COBO Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i spółki Budexpo Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które w 2011 r. zostały wycofane z zasobu 

majątkowego Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, nie 

stosuje się przepisów art. 27 ustawy zmienianej w art. 6. 

Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 13 w zakresie art. 19c, art. 4 pkt 2, art. 7 pkt 1 oraz art. 9, które wchodzą w życie 

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;  

2) art. 1 pkt 25 oraz art. 2, art. 3 pkt 4 i 5, art. 15, art. 16, art. 21 ust. 3 i art. 22, które wchodzą 

w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 



UZASADNIENIE 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 

niektórych innych ustaw, zwany dalej „projektem”, ma na celu wprowadzenie nowych 

regulacji oraz korektę niektórych rozwiązań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych z dniem 1 stycznia 2017 r. w 

związku z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym. Wprowadzane zmiany 

pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia 

w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie 

niektórych jej przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, co pozwoli na 

uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej po wprowadzeniu 

reformy zarządzania mieniem państwowym w dniu 1 stycznia 2017 r. oraz uelastyczni 

stosowanie przepisów ustawy.  

I. W projekcie wprowadzone zostały zmiany dotyczące definicji oraz siatki pojęciowej 

stosowanej w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Definicja spółki 

została uzupełniona o kategorię spółek działających zgodnie z przepisami prawa obcego, 

co pozwoli na rozszerzenie zakresu podmiotowego wielu przepisów powyższej ustawy 

kreujących obowiązki dotyczące spółek. 

W art. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wprowadzono pkt 1a 

zawierający definicję akcjonariusza. Zgodnie z dodanym przepisem przez akcjonariusza 

należy rozumieć akcjonariusza w spółce akcyjnej, akcjonariusza w spółce komandytowo-

akcyjnej, akcjonariusza w spółce europejskiej lub wspólnika w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub wspólnika w spółce działającej zgodnie z przepisami prawa 

obcego, który nie odpowiada za zobowiązania tej spółki. Rozszerzono także definicję 

członka organu zarządzającego o członka wykonawczego rady dyrektorów lub organu 

zarządczego spółki działającej zgodnie z przepisami prawa obcego oraz definicję członka 

organu nadzorczego o członka niewykonawczego rady dyrektorów lub członka organu 

nadzorczego spółki działającej zgodnie z przepisami prawa obcego. 

W przedmiotowym projekcie dodano także przepis art. 2 pkt 4a ustawy o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym, określający definicję podmiotu uprawnionego do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, która została przeniesiona 

z dotychczasowego przepisu art. 11 ust. 1, z tym że doprecyzowano, że podmiotem tym 
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może być także jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Dodano również przepis art. 2 pkt 

6a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, określający definicję 

pełnomocnika wspólnika. 

Ponadto projekt przewiduje zmianę przepisu art. 3 ust. 4 ustawy o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym, który w aktualnym brzmieniu przewiduje, że przepisów ustawy 

dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek. W konsekwencji, w 

aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości przekazania uprawnień do wykonywania 

praw z akcji należących do Skarbu Państwa na rzecz państwowych osób prawnych 

będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa. Zaproponowana zmiana przepisu 

art. 3 ust. 4 ma na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów przekazania, na 

podstawie art. 8 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wykonywania 

praw z akcji należących do Skarbu Państwa również państwowej osobie prawnej będącej 

jednoosobową spółką Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przedmiotu działalności tej 

jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Jednocześnie, z uwagi na zmianę definicji 

podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień z akcji należących do Skarbu 

Państwa, polegającą na objęciu tą definicją również jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa, przepisy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym odnoszące się 

do podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa 

każdorazowo dotyczyć będą również jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, którym 

Prezes Rady Ministrów przekazał wykonywanie uprawnień z akcji należących do Skarbu 

Państwa. 

Dodatkowo w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym ujednolicono siatkę 

pojęciową dotyczącą dotychczas używanego pojęcia spółka o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki państwa, które zostało konsekwentnie zastąpione przez pojęcie spółki uznanej 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym 

znaczeniu dla gospodarki państwa. Powyższa zmiana została wprowadzona w przepisach 

art. 32 i art. 33 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

II. W projekcie wprowadzono rozwiązania zmierzające do wzmocnienia, 

doprecyzowania i uzupełnienia kompetencji i zadań Prezesa Rady Ministrów, 

wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym, co przyczyni się do optymalizacji systemu zarządzania mieniem 



3 

państwowym, jaki powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. i uwypuklenia szczególnej roli, 

którą pełni Prezes Rady Ministrów w tym systemie.  

Rozszerzony został zakres kompetencji Prezesa Rady Ministrów do koordynowania 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz 

kompetencji polegającej na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania 

praw z akcji należących do Skarbu Państwa na wszystkie spółki z udziałem Skarbu 

Państwa, gdyż w obecnym stanie prawnym są one wykonywane tylko w spółkach, 

w których przekazano wykonywanie uprawnień na podstawie art. 8 ustawy o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym. Poszerzenie kompetencji Prezesa Rady Ministrów do 

koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach 

oraz kompetencji polegającej na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa nie będzie jednak obejmowało 

wykonywania przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury 

Energetycznej uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do operatora 

systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego 

gazowego oraz PERN S.A. Powyższe wynika ze zgłoszonej w trakcie posiedzenia 

komisji prawniczej oraz w piśmie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 6 listopada 

2017 r., znak: DPUE.920.1525.2017/6/kr, uwagi w zakresie wątpliwości co do zgodności 

rozwiązania polegającego na przyznaniu Prezesowi Rady Ministrów kompetencji do 

koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach 

operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu 

przesyłowego gazowego oraz PERN S.A. oraz objęciu tych spółek kompetencją Prezesa 

Rady Ministrów polegającą na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa z art. 9 dyrektywy 

2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz 

art. 9 dyrektywy 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu 

ziemnego. W celu wyeliminowania ryzyka koncentracji uprawnień kontrolnych wobec 

przedsiębiorstw będących operatorami systemu przesyłowego oraz przedsiębiorstw 

wytwarzania i obrotu w rękach Prezesa Rady Ministrów, projekt przewiduje w art. 5 

zmianę art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne poprzez 

wyłączenie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym do wykonywania przez pełnomocnika Rządu do 

spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej uprawnień z akcji należących do 
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Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i 

operatora systemu przesyłowego gazowego oraz PERN S.A. 

Prezesowi Rady Ministrów przyznano ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu 

Skarbu Państwa, gdyż w obecnym stanie prawnym brak wskazania takiego organu 

prowadzi do niepewności prawnej w tym zakresie. Za przyznaniem tych kompetencji 

Prezesowi Rady Ministrów przemawia posiadanie przez ten organ dotychczasowego 

uprawnienia do nabywania akcji spółek publicznych oraz spółek, wobec których spółki 

te są przedsiębiorcami dominującymi, ze środków Funduszu Reprywatyzacji, w związku 

z czym uzasadnione jest aby to uprawnienie zostało poszerzone także na inne spółki niż 

określone w art. 56 ust. 4c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników. Również na gruncie obecnie obowiązujących przepisów 

istnieją podstawy do przyjęcia, że organem właściwym do reprezentacji Skarbu Państwa 

w ramach czynności polegającej na nabyciu udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, 

jest Prezes Rady Ministrów. Uprawnienie do nabywania w imieniu Skarbu Państwa akcji 

będzie mogło zostać przekazane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi 

Rządu lub państwowej osobie prawnej, w tym także jednoosobowej spółce Skarbu 

Państwa. 

W projekcie dokonano rozdzielenia podstawy prawnej do wydawania przez Prezesa Rady 

Ministrów dokumentów zawierających dobre praktyki o charakterze tzw. miękkiego 

prawa (soft law), w wyniku którego wyodrębniono dokumenty skierowane do podmiotów 

wykonujących prawa z akcji należących do Skarbu Państwa takie jak zasady nadzoru 

właścicielskiego czy dobre praktyki w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków 

organów, jak również wyodrębniono dokumenty, które będą wydawane na podstawie 

przepisu art. 7 ust. 3, skierowane do spółek z udziałem Skarbu Państwa, będą to dobre 

praktyki w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności 

biznesu, a także sponsoringu. 

W ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym wprowadzono przepis art. 7 

ust. 4, który umożliwi Prezesowi Rady Ministrów żądanie przekazania informacji 

dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach 

oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa od wszystkich organów lub 

podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa, czyli od pełnomocnika 
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Rządu, państwowej osoby prawnej, organu lub innej jednostki uprawnionej do 

wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa. Wymienione organy i podmioty będą miały 

obowiązek przekazywania takich informacji, z uwzględnieniem przepisów o ochronie 

informacji ustawowo chronionych. Przedmiotowy obowiązek umożliwi realizację 

podstawowego zadania Prezesa Rady Ministrów, wynikającego z ustawy o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym, jakim jest koordynacja wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dążenie do zapewnienia jednolitego 

sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. W tym miejscu 

należy zaznaczyć, że przykładem przepisów o ochronie informacji ustawowo 

chronionych będą regulacje dotyczące spółek publicznych, w szczególności ustawa 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawa o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

W projekcie zaproponowano rozszerzenie zakresu spraw, w których Prezes Rady 

Ministrów zatwierdza w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa 

instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw 

z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną. Projektowane 

rozwiązanie ma na celu poprawę koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Nie ulega 

wątpliwości, że obecny katalog ma bardzo ograniczony zakres, gdyż obejmuje sprawy, o 

których mowa w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(wyrażanie zgody przez walne zgromadzenie na rozporządzanie, zbywanie i nabywanie 

określonych kategorii aktywów trwałych przez spółkę oraz wprowadzanie stosownych 

postanowień do statutów lub umów spółek), oraz sprawy, o których mowa w art. 2031 

(ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu sp. z o.o.), art. 215 (powoływanie 

członków rady nadzorczej w sp. z o.o.), art. 2221 (przyznawanie wynagrodzenia 

członkom rady nadzorczej sp. z o.o.), art. 378 § 2 (ustalanie zasad wynagradzania 

członków zarządu spółki akcyjnej), art. 385 (powoływanie członków rady nadzorczej 

spółki akcyjnej) i art. 392 (przyznawanie wynagrodzenia członkom rady nadzorczej 

spółki akcyjnej) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Sprawy 

te mają głównie charakter majątkowy oraz personalny i stanowią zbyt wąski katalog, aby 

skutecznie realizować zadanie polegające na koordynacji wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa w tych spółkach oraz dążeniu do zapewnienia 
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jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Poza jego 

zakresem pozostają tak istotne i ważne dla działalności spółek z udziałem Skarbu 

Państwa kwestie jak: zmiana statutu (w tym podwyższanie i obniżanie kapitału 

zakładowego), łączenie się spółek, podział i przekształcanie spółek, rozwiązanie spółki, 

wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji (co wiąże się ze zmianą struktury 

akcjonariatu) czy zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części. Przedmiotowe sprawy, z uwagi na ich doniosłość, powinny być objęte 

obowiązkiem zatwierdzenia instrukcji przez Prezesa Rady Ministrów, który w ten sposób 

ma zapewniony realny wpływ na sposób wykonywania praw z akcji w spółkach z 

udziałem Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz może 

realizować swoje zadania i kompetencje polegające na dążeniu do zapewnienia 

jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. 

Powyższa zmiana podkreśla szczególną rolę Prezesa Rady Ministrów, którą pełni ten 

organ w systemie nadzoru właścicielskiego nad spółkami o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki państwa, wynikającym z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym. Z drugiej strony obowiązek zatwierdzania instrukcji 

przez Prezesa Rady Ministrów wyłączono w przypadkach gdy ten organ wykonuje 

uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa w odniesieniu do spółek uznanych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki państwa, jako niezasadny. Obowiązek zatwierdzania instrukcji przez Prezesa 

Rady Ministrów zostanie wyłączony w sprawach, o których mowa w art. 215 oraz art. 

385 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w przypadku 

powołania na członka organu nadzorczego osób wybranych przez pracowników oraz 

przez rolników lub rybaków. 

III. Jedną z podstawowych zmian, jakie przewiduje projekt, jest korekta mechanizmu 

przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. 

Obecne uregulowania i praktyka ich stosowania charakteryzują się niezbyt precyzyjnie 

określoną relacją pomiędzy czynnością, na podstawie której Prezes Rady Ministrów 

dokonuje przekazania wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oraz 

rozporządzeniem Rady Ministrów określającego wykaz spółek, wydawanego na 

podstawie art. 8 ust. 2 ustawy. Przejawia się to m.in. w trudności synchronizacji 

czynności, na podstawie których dokonane zostały przekazania wykonywania praw z 

akcji należących do Skarbu Państwa oraz momentu wejścia w życie przedmiotowego 
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rozporządzenia. W związku z powyższym w projekcie przesądzono, że przekazanie 

będzie następowało w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które będzie 

określać wykaz spółek, w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa 

wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby 

prawne, w tym także jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla 

każdej spółki, członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę 

prawną, w tym jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, właściwych do wykonywania w 

stosunku do tej spółki uprawnień. Powyższe rozporządzenie będzie wskazywało także 

przekazane przez Prezesa Rady Ministrów uprawnienia. Przedmiotowa zmiana ma na 

celu ujednolicenie organu przekazującego uprawnienia z akcji należących do Skarbu 

Państwa oraz organu uprawnionego do wydawania rozporządzenia, wydawanego 

dotychczas na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy. Wprowadzenie powyższych zmian 

spowoduje większą czytelność i transparentność zasad przekazywania uprawnień 

wynikających z praw z akcji należących do Skarbu Państwa, co zwiększy pewność obrotu 

prawnego w tym zakresie. 

W projekcie dodano przepis art. 6 ust. 2a, który umożliwi organom administracji 

publicznej oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych do 

reprezentowania Skarbu Państwa zlecanie, z zachowaniem zasad i trybu określonego 

w odrębnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym dokonywanie określonych 

czynności prawnych lub faktycznych lub określonych rodzajów czynności prawnych lub 

faktycznych w zakresie ich właściwości, w tym poprzez udzielanie pełnomocnictw.  

Jednocześnie w przedmiotowym projekcie wprowadzono przepis art. 8 ust. 3, który 

umożliwi organom lub podmiotom, którym Prezes Rady Ministrów przekazał 

wykonywanie uprawnień, na podstawie art. 8 ust. 1, zlecanie, z zachowaniem zasad 

i trybu określonego w odrębnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym 

dokonywanie określonych czynności prawnych lub faktycznych lub określonych 

rodzajów czynności prawnych lub faktycznych w zakresie ich właściwości, w tym 

poprzez udzielanie pełnomocnictw. 

Na podstawie zaproponowanego przepisu organy administracji publicznej oraz inne 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych do reprezentowania Skarbu 

Państwa, a także podmioty, którym Prezes Rady Ministrów przekazał wykonywanie 

uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 1, będą mogły udzielać pełnomocnictw osobom 
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prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności prawnych lub 

faktycznych (pełnomocnictwa szczególne) lub określonych rodzajów czynności 

prawnych lub faktycznych (pełnomocnictwa rodzajowe).  

Dodatkowo przepis art. 18 projektu przewiduje, że pełnomocnictwa udzielone, przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, osobom prawnym lub fizycznym do 

dokonywania określonych czynności prawnych lub faktycznych lub określonych 

rodzajów czynności prawnych lub faktycznych, zostaną utrzymane w mocy. 

IV. Następna grupa zmian jakie zostały zaproponowane w projekcie dotyczy przepisów 

ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym o zbywaniu udziałów albo akcji 

należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Ponadto 

w projektowanych art. 9a i 9b ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

przewidziano podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się Skarb Państwa przy 

nabywaniu lub obejmowaniu akcji. 

W projekcie wyraźnie wskazano, że zbyciu mogą podlegać także prawa wynikające 

z akcji albo udziałów należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, 

przy czym należy podkreślić, że zbyciu mogą podlegać tylko takie prawa z akcji lub 

udziałów, które posiadają cechę zbywalności, czyli np. prawo poboru akcji nowej emisji. 

Zbycie takich praw z akcji albo udziałów należących do Skarbu Państwa lub 

państwowych osób prawnych będzie wymagało zgody Rady Ministrów, która będzie 

określać tryb zbycia akcji. Ponadto w art. 11 ust. 3 dookreślono, że w przypadku gdy 

akcje lub prawa z akcji w imieniu Skarbu Państwa będzie zbywać państwowa osoba 

prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji należących do 

Skarbu Państwa, to wniosek do Rady Ministrów będzie składany przez właściwy organ 

nadzorujący, co podyktowane jest tym, że zgodnie z uchwałą nr 190 Rady Ministrów z 

dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, określającą m.in. tryb 

pracy tego organu, projekty dokumentów rządowych (do których należy zaliczyć także 

wniosek w sprawie zbycia akcji albo udziałów) do rozpatrzenia przez Radę Ministrów 

wnoszą organy wnioskujące, czyli co do zasady członkowie Rady Ministrów. 

Doprecyzowano także, iż w przypadku gdy państwowa osoba prawna nie będzie 

posiadała organu nadzorującego, wniosek o zgodę w sprawie zbycia akcji lub praw z akcji 

do niej należących będzie składał minister kierujący działem administracji rządowej 

właściwy ze względu na przedmiot działalności państwowej osoby prawnej. 
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Rozszerzono zakres wyjątku z dotychczasowego przepisu art. 11 ust. 3 ustawy o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym, który wyłącza konieczność uzyskiwania zgody Rady 

Ministrów na zbycie akcji należących do Skarbu Państwa w przypadku wniesienia akcji 

do spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby 

prawne, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, 

także na przypadki wniesienia tych akcji do spółki, o której mowa w art. 13, czyli spółki, 

w której akcje Skarbu Państwa nie mogą być zbyte.  

Wprowadzono nowy wyjątek od konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów na 

zbycie akcji albo udziałów Skarbu Państwa przez podmiot uprawniony do wykonywania 

praw z akcji należących do Skarbu Państwa, który będzie miał zastosowanie do akcji lub 

praw z akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20% kapitału 

zakładowego chyba, że wartość rynkowa tych akcji przekracza 10 000 000 złotych, 

rozwiązanie to będzie miało zastosowanie także do państwowych osób prawnych na 

mocy odesłania z art. 15 ustawy. Powyższe wyłączenie od obowiązku uzyskania zgody 

Rady Ministrów umożliwi podmiotom uprawnionym do wykonywania praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa swobodę w zakresie zbywania akcji w spółkach, gdzie 

udział Skarbu Państwa jest niewielki, nie przekracza 20% w kapitale zakładowym i nie 

daje możliwości realnego wpływu na działalność spółki, jednakże gdy wartość rynkowa 

takiego mniejszościowego pakietu akcji przekroczy  

10 000 000 złotych, wówczas będzie wymagana zgoda Rady Ministrów. Takie 

uregulowanie umożliwia skupienie uwagi Rady Ministrów wyłącznie na bardziej 

istotnych procentowo i kwotowo transakcjach zbycia pakietów akcji albo udziałów.  

Ponadto wprowadzono nowe wyjątki od konieczności uzyskiwania zgody Rady 

Ministrów na zbycie akcji albo udziałów Skarbu Państwa przez podmiot uprawniony do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, na podstawie których nie 

będzie ona wymagana do zbycia akcji lub udziałów spółek w upadłości, zbycia akcji 

spółek publicznych w sytuacji, o której mowa w art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czyli w przypadku 

konieczności uniknięcia ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę akcji spółki publicznej, zbycia akcji na rzecz państwowej osoby prawnej (np. na 

podwyższenie funduszu statutowego banku państwowego), zbycia akcji w wykonaniu 

prawomocnego orzeczenia sądu lub w postępowaniu egzekucyjnym oraz nieodpłatnego 
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zbycia akcji na rzecz uprawnionych pracowników, rolników lub rybaków, do którego 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników. 

Zmiany jakie zostały dokonane w art. 12, pozwolą na uporządkowanie regulacji 

dotyczących składania wniosku o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie akcji 

lub praw z akcji Skarbu Państwa, dotyczy to w szczególności jego zawartości oraz 

obligatoryjnych załączników jakie należy dołączyć do wniosku. Podmiot uprawniony do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa będzie zobowiązany wskazać 

we wniosku o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie akcji lub praw z akcji 

Skarbu Państwa następujące elementy: 

1) opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym proponowany tryb zbycia; 

2) cenę lub sposób jej ustalenia oraz sposób zapłaty lub wartość oraz sposób spełnienia 

świadczenia wzajemnego, w przypadku sprzedaży lub zamiany, a w przypadku zbycia 

w inny sposób – wartość rynkową lub sposób jej ustalenia; 

3) podmiot, na rzecz którego nastąpi zbycie, jeżeli został on wyłoniony; 

4) uzasadnienie, odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym 

omówienie jego wpływu na ochronę interesów Skarbu Państwa oraz ochronę interesu 

pracowników i innych osób związanych ze spółką.  

Ponadto dodanie nowych przepisów art. 12 ust. 2 i 3 uporządkuje kwestię dokumentów 

dołączanych obligatoryjnie do wniosku. Wprowadzono także możliwość fakultatywnego 

składania innych dokumentów potwierdzających dane i informacje zawarte we wniosku 

o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie akcji lub praw z akcji Skarbu 

Państwa. Do wniosku o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie akcji lub praw 

z akcji Skarbu Państwa podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących 

do Skarbu Państwa będzie obowiązkowo dołączał: 

1) dokumenty potwierdzające, że Skarb Państwa jest akcjonariuszem lub wspólnikiem 

spółki, której akcje są zbywane; 

2) wycenę sporządzoną przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny; 

3) projekt umowy zbycia. 

Zmiany zostały także wprowadzone w przepisie art. 13 ustawy o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym, który wprowadził zakaz zbywania akcji oraz praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa w określonych spółkach. Po pierwsze rozszerzono listę 
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spółek, w których akcje i prawa z akcji Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu 

o następujące spółki: 

1) PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, 

2) Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

3) Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

4) Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

Wszystkie powyższe spółki są jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, które z uwagi 

na ich znaczenie dla gospodarki państwa, realizowanie istotnych zadań, w tym także 

zadań publicznych oraz interes Skarbu Państwa powinny pozostać jednoosobowymi 

spółkami Skarbu Państwa. 

Po drugie wprowadzono ustęp 2 do tego przepisu, który ma na celu umożliwienie, 

w ściśle określonych i wyjątkowych przypadkach, zbycie akcji albo udziałów tych 

spółek. Takie zbycie będzie możliwe jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę 

Ministrów, na rzecz spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna 

państwowa osoba prawna, lub na rzecz innej spółki, o której mowa w tym przepisie. W 

przypadku zbycia akcji w powyższy sposób Skarb Państwa nie traciłby nad spółką, której 

akcje są zbywane, zupełnej kontroli, gdyż w wyniku powyższej operacji akcje Skarbu 

Państwa trafią do podmiotów pozostających pod kontrolą Skarbu Państwa albo 

podmiotów, w których akcje Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu. W przypadku zbycia 

akcji w powyższy sposób przez Skarb Państwa, zaproponowano dodatkowe ograniczenie, 

aby zbycie akcji i praw z akcji spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb 

Państwa lub inna państwowa osoba prawna, która nabyła akcje spółki, o której mowa w 

art. 13 ust. 1, następowało na rzecz spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb 

Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1, 

po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Dodatkowo wprowadzono także wyjątek, bez 

konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów, umożliwiający zbycie akcji spółek, o 

których mowa w art. 13, będących spółkami publicznymi w przypadku, o którym mowa 

w art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, czyli w celu uniknięcia konieczności ogłoszenia wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. Ponadto przewidziano, 

że zakaz zbywania akcji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 nie będzie miał zastosowania 

do nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz uprawnionych pracowników, rolników lub 
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rybaków, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. 

Ponadto doprecyzowano w celu potwierdzenia, że spółki, w których akcje Skarbu 

Państwa nie podlegają zbyciu, za zgodą Rady Ministrów, mogą podlegać łączeniu, 

podziałowi oraz przekształceniu. Jednocześnie wprowadzono ograniczenia podmiotowe 

odnoszące się do uczestniczenia w procesach łączenia i podziału spółki, której akcje nie 

mogą być zbywane, w związku z czym przesądzono iż w przypadku gdy taka spółka jest 

spółką przejmowaną lub dzieloną to spółką przejmującą lub spółką nowo zawiązaną 

może być wyłącznie spółka, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna 

państwowa osoba prawna, lub inna spółka której akcje nie podlegają zbyciu. W takim 

przypadku Skarb Państwa nie traciłby nad majątkiem zaangażowanym w spółce 

przejmowanej lub dzielonej, zupełnej kontroli, gdyż w wyniku powyższej operacji spółką 

przejmującą lub nowo zawiązaną mogłyby być podmioty pozostające pod kontrolą 

Skarbu Państwa albo spółki, w których akcje Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu. 

Dodatkowo w projekcie wprowadzono możliwość zbycia akcji Skarbu Państwa w tych 

spółkach, które powstaną w wyniku łączenia spółki, której akcje nie podlegają zbyciu, w 

trybie art. 492 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, 

spółki przejmującej oraz nowo zawiązanej w wyniku podziału spółki, której akcje nie 

podlegają zbyciu albo powstaną w wyniku przekształcenia takiej spółki, jedynie na takich 

samych zasadach co zbycie akcji spółki, o której w mowa w art. 13 ust. 1. 

W projekcie wprowadzono przepis określający zasady ujawniania informacji o zbyciu 

akcji przez Skarb Państwa. Na podstawie przepisu art. 14, który otrzymał nowe 

brzmienie, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa, który zbył akcje lub prawa z akcji Skarbu Państwa będzie miał obowiązek 

publikowania na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na 

swojej stronie internetowej informacji o zbyciu akcji lub praw z akcji Skarbu Państwa, 

z wyłączeniem zbycia akcji, o którym mowa w art. 11 ust. 4 pkt 6, zawierające co 

najmniej: 

1) opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym tryb zbycia;  

2) w przypadku sprzedaży lub zamiany – cenę lub sposób jej ustalenia oraz sposób 

zapłaty lub wartość oraz sposób spełnienia świadczenia wzajemnego;  

3) w przypadku zbycia w inny sposób – wartość rynkową lub sposób jej ustalenia; 

4) podmiot, na rzecz którego nastąpiło zbycie. 
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W ramach zmian przepisów dotyczących zbywania akcji przez państwowe osoby prawne, 

przewidziano, że wniosek do Rady Ministrów w sprawie zbycia akcji należących do 

państwowej osoby prawnej będzie składany przez właściwy organ nadzorujący, co 

podyktowane jest tym, że zgodnie z uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, określającą m.in. tryb pracy 

tego organu, projekty dokumentów rządowych (do których należy zaliczyć także wniosek 

w sprawie zbycia akcji albo udziałów) do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wnoszą 

organy wnioskujące, czyli co do zasady członkowie Rady Ministrów. Dodatkowo 

doprecyzowano, że w przypadku gdy państwowa osoba prawna nie będzie posiadała 

organu nadzorującego, wniosek o zgodę w sprawie zbycia akcji lub praw z akcji do niej 

należących będzie składał minister kierujący działem administracji rządowej właściwy 

ze względu na przedmiot działalności państwowej osoby prawnej. 

V. Kolejna grupa zmian dotyczy przepisów art. 17 i 18 ustawy o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym, nakazujących podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw 

z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osobie prawnej podejmowanie 

działań w celu wprowadzenia określonych instrumentów korporacyjnych, jak np. 

konieczność uzyskania zgody organu spółki na dokonanie określonej czynności prawnej 

albo obowiązek przeprowadzenia przez organ nadzorczy postępowania kwalifikacyjnego 

w celu wyłonienia kandydatów na członków organu zarządzającego, w drodze uchwały 

walnego zgromadzenia lub w statucie spółki.  

W art. 17 ust. 1a w przypadku spółek publicznych w rozumieniu przepisów o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych umożliwiono zmianę organu spółki 

właściwego do wyrażenia zgody na określone czynności prawne, z walnego 

zgromadzenia na organ nadzorczy. W art. 17 ust. 1 pkt 4 doprecyzowano, że 

wprowadzenie wymogu zgody walnego zgromadzenia będzie wymagane w przypadku 

zbycia akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 10% sumy aktywów 

z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, podobna zmiana nastąpiła 

w art. 17 ust. 4, w którym dookreślono, że zasady zbywania składników aktywów 

trwałych muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od 

obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów 

trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu 

przepisów ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 
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sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 

20 000 zł. Obydwa projektowane przepisy przewidują, że progi, których przekroczenie 

będzie aktualizowało określone obowiązki będą się odnosić do wartości rynkowej. Jest 

to uzasadnione faktem, że przypadki te dotyczą zbywania akcji (albo udziałów) oraz 

składników aktywów trwałych, dla których obiektywnym miernikiem wartości, jaki 

powinna stosować spółka, jest wartość rynkowa. Dodatkowo w przepisie art. 17 ust. 4 

wprowadzono obowiązek, aby zasady zbywania składników aktywów trwałych 

uwzględniały zastosowanie trybu aukcji obok dotychczasowego trybu przetargu. Takie 

rozwiązanie pozwoli na większą elastyczność w doborze trybu zbywania składników 

aktywów trwałych przez spółkę, gdyż aukcja może mieć postać zarówno ustną jak i 

elektroniczną.  

W art. 17 ust. 2 pkt 1 doprecyzowano, że umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, 

usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej 

oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem będą wymagały zgody organu 

nadzorczego, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi 

łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem będzie 

przekraczać 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym, co ma zapobiec unikaniu 

zawierania umów przekraczających powyższy próg poprzez dzielenie wynagrodzenia na 

kilka umów zawieranych z tym samym podmiotem. 

W przepisie art. 17 ust. 6 doprecyzowano, że obowiązek przedkładania przez organ 

zarządzający zaopiniowanego przez organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach 

reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi 

w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz 

usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, będzie realizowany na zwyczajnym 

walnym zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności 

spółki w ubiegłym roku obrotowym, natomiast w spółkach publicznych umożliwiono, 

zgodnie z art. 17 ust. 6a, przedkładanie przedmiotowego sprawozdania organowi 

nadzorczemu zamiast walnemu zgromadzeniu. 

W zakresie dotyczącym obowiązku przeprowadzenia przez organ nadzorczy 

postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydatów na członków organu 

zarządzającego, doprecyzowano, że obowiązek ten będzie miał zastosowanie 

w przypadku gdy członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ 
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nadzorczy, co będzie wynikało ze statutu lub umowy spółki. Spod powyższego 

obowiązku wyłączono wybór członka organu zarządzającego przez pracowników na 

zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych. 

W projekcie dodano art. 18a wprowadzający obowiązki podejmowania działań, o których 

mowa w przepisach art. 17 ust. 7 oraz art. 18 ust. 2, w spółkach, wobec których spółka z 

udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą 

dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, działających zgodnie z przepisami prawa obcego, które mają 

być realizowane z uwzględnieniem przepisów prawa właściwego dla siedziby tych 

spółek. Zmiana jest uzasadniona tym, że spółki z udziałem Skarbu Państwa lub 

państwowej osoby prawnej w stosunku do swoich podmiotów zależnych powinny 

posiadać swobodę wyboru modelu zarządzania, który w optymalny sposób będzie 

prowadził do realizacji strategii biznesowych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

rynkowych właściwych dla miejsca siedziby podmiotu zależnego. 

Projekt przewiduje wyłączenie obowiązków, o których mowa w art. 17, art. 18, art. 20, 

art. 22 i art. 23 w spółkach w upadłości, co jest podyktowane specyfiką spółek 

w upadłości, które podlegają reżimowi prawa upadłościowego. Czynności dotyczące 

majątku spółki w upadłości (masa upadłości) dokonywane są (co do zasady) przez 

syndyka, działającego pod nadzorem sądowym, i mają na celu przede wszystkim 

zaspokojenie wierzycieli.  

VI. W projekcie przewidziano także korektę przepisów odnośnie wymogów jakie muszą 

spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną 

oraz przepisów dotyczących Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i 

państwowych osób prawnych. 

Projekt przewiduje zmianę definicji członka organu nadzorczego, która ma na celu 

wyłączenie z jej zakresu pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy 

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

Jednocześnie do art. 19 zostanie wprowadzony przepis ust. 5a, który rozszerzy 

stosowanie wymogów określonych art. 19 ust. 1–5 na kandydata na pełnomocnika 

wspólnika. Zmiana ta podyktowana jest tym, że pełnomocnik wspólnika nie może zostać 
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uznany za członka organu nadzorczego, gdyż nie wchodzi on w skład organu nadzorczego 

spółki.  

Zmieniono także przepis art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c przedmiotowej ustawy, w celu 

zaostrzenia wymogu umożliwiającego zasiadanie w organach nadzorczych spółek 

z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, polegającego na ukończeniu 

studiów Master of Business Administration (MBA). Po wprowadzeniu przedmiotowej 

zmiany tylko ukończenie studiów podyplomowych Master of Business Administration 

będzie umożliwiało spełnienie powyższego wymogu.  

Projekt przewiduje, że osoby wybrane do organu nadzorczego przez rolników lub 

rybaków zostaną objęte takimi samymi wymogami co osoby wybrane na członka organu 

nadzorczego przez pracowników. 

Skorygowano także brzmienie art. 19 ust. 6 w ten sposób, że dostosowano ten przepis do 

zmiany definicji członka organu nadzorczego oraz ograniczono jego zastosowanie do 

spółek. Wprowadzono nowy ustęp 7 w art. 19, który wyłącza stosowanie obowiązku 

wskazanego w art. 19 ust. 6 do członka organu nadzorczego wskazywanego lub 

powoływanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw 

z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna. 

W projekcie, w wyodrębnionym z dotychczasowego przepisu art. 19 ust. 7 przepisie 

art. 19b, doprecyzowano wymogi jakie powinien spełniać kandydat na członka organu 

nadzorczego państwowej osoby prawnej, poprzez odesłanie do wymogów określonych w 

art. 19 ust. 1 i 5, z wyłączeniem ust. 1 pkt 2–4 tego artykułu. Ponadto wymóg posiadania 

pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób 

prawnych wyłączono w stosunku do osób wskazanych lub powoływanych do organu 

nadzorczego państwowej osoby prawnej przez organy lub podmioty inne niż organ 

administracji rządowej lub państwowa osoba prawna. Na organy właściwe do odwołania 

członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, który nie spełnia ustawowych 

wymogów, został nałożony obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu 

odwołanie takiego członka.  

W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że doprecyzowanie wymogów jakie ma 

spełniać kandydat na członka organu nadzorczego spółki albo państwowej osoby prawnej 

oraz przepisów nakazujących odwołanie członka organu nadzorczego niespełniającego 

ustawowych wymogów, nie ingeruje w sytuację prawną osób powołanych na członków 
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organów nadzorczych przed dniem 1 stycznia 2017 r., których dotyczy przepis art. 111 

ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym, do których stosuje się przepisy dotychczasowe do 

czasu wygaśnięcia mandatu. Stosowanie przepisu art. 111 ustawy z dnia 16 grudnia 2017 

r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie 

zostało w żadnym zakresie zmodyfikowane w związku ze zmianą art. 19 ust. 6 oraz 

wprowadzeniem nowych przepisów art. 19a i 19b do ustawy o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym. W związku z powyższym nie ma także potrzeby dodawania 

przepisu przejściowego odnoszącego się do wprowadzanego art. 19b ustawy o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym.  

Projekt wprowadza także nowy przepis art. 19a w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który rozszerzy stosowanie wymogów 

jakie mają spełniać kandydaci wskazywani lub powoływani na członka organu 

nadzorczego przez Skarb Państwa lub państwową osobę prawną także na kandydatów na 

członka organu nadzorczego spółki, wskazywanego przez organ administracji rządowej 

lub przez państwową osobę prawną, w wykonaniu uprawnień przyznanych temu 

organowi lub tej osobie prawnej w postanowieniach statutu lub przepisach odrębnych 

ustaw. Powyższy przepis zapewni, że osoby powoływane w wykonaniu powyższych 

uprawnień będą spełniały te same wymogi co osoby wskazywane do organów 

nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych i 

powoływane następnie w wyniku wykonywania praw z akcji. Takie uprawnienia mogą 

wynikać np. ze statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub 

państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

W projekcie przewidziano także wprowadzenie przepisu art. 19c, którego treść 

normatywna, z określonymi modyfikacjami, odpowiada treści uchylanego przepisu art. 4 

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi. Przeniesienie powyższej regulacji do ustawy o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym pozwoli na pełniejsze skupienie w ramach jednego aktu prawnego regulacji 

dotyczących wymogów jakie mają spełniać osoby wskazane na członka organu 

nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do 

Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną. Zaproponowane rozwiązanie spowoduje, 
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że jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w 

których: 

1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 

50% liczby akcji; 

3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 

liczby akcji; 

4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 

liczby akcji; 

5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa powyżej, przekracza 50% 

kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji,  

chyba, że do takiej osoby znajdzie zastosowanie przepis art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne. W projekcie zaproponowano aby powyższe ograniczenia dotyczyły 

także pełnienia funkcji członka organu nadzorczego w spółkach z większościowym 

udziałem państwowej osoby prawnej lub komunalnej osoby prawnej oraz funkcji 

pełnomocnika wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w 

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników. Dotychczasowe rozwiązanie prawne dotyczy jedynie 

ograniczenia bycia członkiem organu nadzorczego, pomija natomiast istotny aspekt 

związany z pełnieniem funkcji pełnomocnika wspólnika, który w myśl ustawy 

o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników sprawuje funkcję kontrolną 

w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku komercjalizacji. Stąd 

zachodzi konieczność uzupełnienia niniejszej regulacji o pełnomocnika wspólnika 

i uregulowania przedmiotowego zagadnienia w sposób kompleksowy.  

Rozszerzono także zakres obowiązku wynikającego z art. 20, gdyż podmiot uprawniony 

do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba 

prawna, będą obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie do 

statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby 

prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, także obowiązku, o którym mowa 

w art. 19 ust. 6, przy czym obowiązek ten nie będzie dotyczył odwołania członków organu 

nadzorczego niespełniających wymogów z art. 19 ust. 1–5, wskazywanych lub 
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powoływanych przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z 

akcji należących do Skarbu Państwa, państwowa osoba prawna, spółka z udziałem 

Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółka, wobec której spółka z 

udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą 

dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów.  

Wprowadzono także nowe przepisy ust. 3a i 3b do art. 21, który reguluje sposób 

przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych. Nowe 

przepisy wprowadzają zasadę, że egzamin taki składa się z dwóch części: pisemnej 

i ustnej. W części pisemnej egzaminu wykorzystywane będą pytania egzaminacyjne 

pochodzące ze zbioru pytań tworzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

Zarówno zbiór pytań, jak również pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą 

stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji 

publicznej jak również nie będą stanowiły informacji sektora publicznego w rozumieniu 

przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Takie 

rozwiązanie nie blokuje możliwości publikowania czy rozpowszechniania 

przykładowych pytań egzaminacyjnych, ale daje możliwość kontrolowania tego procesu.  

Dodano art. 23a wprowadzający obowiązki podejmowania działań, o których mowa 

w przepisach art. 20 oraz art. 23, w spółkach, wobec których spółka z udziałem Skarbu 

Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu 

art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

działających zgodnie z przepisami prawa obcego, które mają być realizowane 

z uwzględnieniem przepisów prawa właściwego dla siedziby tych spółek. Zmiana jest 

uzasadniona tym, że spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej w 

stosunku do swoich podmiotów zależnych powinny posiadać swobodę wyboru modelu 

zarządzania, który w optymalny sposób będzie prowadził do realizacji strategii 

biznesowych, przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych właściwych dla miejsca 

siedziby podmiotu zależnego. 

Przepisy art. 24 w ust. 1 pkt 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym zostały uzupełnione o kandydatów na 

członków organów nadzorczych wskazywanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa 

lub państwowej osoby prawnej, którzy nie zostali ujęci w obecnej treści ustawy oraz o 
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kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych, o których 

mowa w art. 19b, co jest konsekwencją wprowadzenia tego przepisu. 

Projekt przewiduje również nowe uregulowania dotyczące procedowania wniosków 

składanych do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób 

prawnych. Zasadniczej zmianie uległy przepisy dotyczące zawartości wniosku 

składanego do Rady, gdyż obecnie dane wymagane we wniosku (imię, nazwisko oraz 

adres zamieszkania kandydata) nie są wystarczające do oceny kandydata. W związku 

z powyższym rozszerzono dane, które powinien zawierać wniosek o:  

1) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru 

PESEL – seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres 

zamieszkania kandydata; 

2) określenie wnioskodawcy; 

3) firmę, siedzibę i informacje o strukturze właścicielskiej podmiotu, do którego 

kandydat jest wskazywany; 

4) w przypadku gdy kandydat jest wskazywany na okres kadencji, wskazanie tego okresu 

oraz numeru kadencji;  

5) uzasadnienie wniosku; 

6) podpis złożony w imieniu podmiotu lub organu, który składa wniosek. 

Ponadto rozszerzono zakres dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku, w związku 

z czym składający wniosek do Rady będzie musiał załączyć poświadczoną kopię 

dokumentu potwierdzającego: 

1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych oraz  

2) spełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a–j ustawy 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

Oświadczenia kandydata i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych 

podmiotów będą musiały zawierać wskazanie podmiotów lub organów, które wskazały 

kandydata do pełnienia tej funkcji. Doprecyzowano, że do wniosku należy załączyć 

informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą 

niż 2 miesiące przed złożeniem wniosku, a w przypadku, gdy kandydat ma miejsce 

zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – wydaną przez Krajowy Rejestr Karny oraz 
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właściwe organy państw, w których kandydat ma miejsce zamieszkania, nie później niż 

2 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 

Wprowadzono także procedurę uzupełniania wniosku składanego do Rady do spraw 

spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, która zostanie 

unormowana w przepisach art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym. Obecnie ustawa nie przewiduje możliwości 

uzupełniania wniosku składanego do Rady, co może skutkować niewydaniem przez ten 

organ pozytywnej opinii o kandydacie do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego. 

W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii nie będzie spełniał wymogów, o których 

mowa w art. 25 ust. 2 i 3, Przewodniczący Rady lub inna osoba upoważniona przez 

Przewodniczącego Rady będzie mogła, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, żądać 

uzupełnienia wniosku, od podmiotu albo organu, który go złożył. Wówczas bieg terminu 

do wydania opinii będzie rozpoczynał się w dniu uzupełnienia wniosku. Takie 

rozwiązanie przyjęte jest powszechnie we wszystkich procedurach odbywających się 

przed różnego rodzaju organami państwowymi.  

W art. 27 ust. 1 dodano zdanie, które jednoznacznie przesądzi, że Rada może skutecznie 

działać, w przypadku gdy w jej skład wchodzi co najmniej 7 członków. 

Dodatkowo zostanie zmieniony art. 29 ust. 3 zdanie drugie ustawy, w wyniku czego 

uchwały Rady będą podejmowane bezwzględną większością głosów. Oznacza to 

wprowadzenie bardziej rygorystycznego sposobu podejmowania uchwał przez Radę 

w celu zapewnienia bardziej reprezentatywnego stanowiska tego organu w realizacji 

ustawowych zadań, bowiem w przypadku obowiązywania bezwzględnej większości 

głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę, „za” podjęciem uchwały będzie musiała 

opowiedzieć się więcej niż połowa oddanych głosów, czyli głosów „za” uchwałą musi 

być więcej niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wprowadzenie powyższego sposobu 

podejmowania uchwał przez Radę zapobiegnie sytuacjom podejmowania uchwał przez 

ten organ, w okoliczności gdy od głosu wstrzymuje się większość jego członków, a „za” 

podjęciem głosuje mniejsza liczba, np. 1 lub 2 członków.  

Projekt przewiduje także zmianę sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia 

przysługującego członkom Rady za udział w jej pracach. W aktualnym stanie prawnym 

wysokość wynagrodzenia członków Rady określa przepis art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt przewiduje, że 
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przedmiotowa kwestia będzie regulowana rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. 

Dodatkowo projekt reguluje przyznawanie członkom Rady, oprócz wynagrodzenia 

miesięcznego, zwrotu poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady kosztów 

podróży i noclegów.  

Ponadto doprecyzowano brzmienie przepisu karnego zawartego w art. 45 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, aby w sposób 

niebudzący wątpliwości odpowiedzialność karną przewidzianą w tym przepisie ponosiły 

wyłącznie osoby, które wykonując prawa z akcji należących do Skarbu Państwa lub 

państwowej osoby prawnej lub wykonując uprawnienia przyznane na podstawie statutu 

lub przepisów odrębnych ustaw wskazują, wbrew obowiązkowi, jako kandydata na 

członka organu nadzorczego albo na funkcję pełnomocnika wspólnika w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, osobę, która 

nie uzyskała pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i 

państwowych osób prawnych. Ponadto dokonano częściowej depenalizacji powyższego 

czynu, wskazując że postępowanie w przedmiotowych sprawach będzie się toczyć na 

podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia. 

VII. W związku z potrzebą istnienia stałego, dodatkowego w stosunku do budżetu 

państwa, źródła finansowania zadania Prezesa Rady Ministrów polegającego na 

nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek, projekt przewiduje utworzenie 

nowego państwowego funduszu celowego, którego głównym celem będzie finansowanie 

tego zadania. Potrzeba utworzenia Funduszu Inwestycji Kapitałowych, wynika przede 

wszystkim z konieczności stworzenia wyodrębnionego, elastycznego źródła 

finansowania kapitałowych celów inwestycyjnych Skarbu Państwa, reprezentowanego 

przez Prezesa Rady Ministrów, w postaci inwestycji w akcje i udziały spółek. Obecnie, 

oprócz możliwości finansowania powyższych celów z Funduszu Reprywatyzacji, brak 

jest systemowych rozwiązań w tym zakresie, natomiast finansowanie powyższych celów 

z budżetu państwa napotyka wiele utrudnień i niedogodności, gdyż bardzo trudno jest 

przewidzieć wysokość wydatków na te cele z dużym, rocznym wyprzedzeniem. Fundusz 

Inwestycji Kapitałowych będzie państwowym funduszem celowym, którego przychody 

pochodzące głównie z takich źródeł jak:  
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1) wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa; 

2) środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy, z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa. 

Takie ukształtowanie przychodów funduszu pozwoli na częściowe reinwestowanie 

środków, pochodzących z zysków, które przynoszą posiadane przez Skarb Państwa akcje 

lub udziały w spółkach. Należy zwrócić uwagę, że środki pochodzące z Funduszu 

Inwestycji Kapitałowych, dzięki którym Skarb Państwa będzie pokrywać akcje lub 

udziały obejmowane w operacjach podwyższania kapitału zakładowego w spółkach, będą 

mogły zostać przeznaczone na nowe inwestycje, w związku z czym będzie miał on 

charakter proinwestycyjny. Taki charakter powyższego funduszu wzmacnia również fakt, 

że z jego środków nie będzie mogła być udzielana pomoc publiczna na restrukturyzację 

lub ratowanie przedsiębiorców. W związku z powyższym nowy fundusz będzie stanowił 

ustawowy mechanizm umożliwiający pomnażanie majątku państwowego przy 

wykorzystywaniu części środków z niego pochodzących, czyli z zysków spółek 

przekazywanych Skarbowi Państwa jako wspólnikowi, przy jednoczesnym wspieraniu ze 

środków funduszu wartościowych inwestycji. Stworzenie nowego państwowego 

funduszu celowego, będącego elastycznym źródłem finansowania kapitałowych celów 

inwestycyjnych Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów jest 

uzasadnione także ze względu na charakter celu finansowania, gdyż niektórych 

możliwości inwestycyjnych nie da się określić z odpowiednim wyprzedzeniem. Fundusz 

Inwestycji Kapitałowych jako odrębne źródło finansowania inwestycji Skarbu Państwa 

w akcje lub udziały spółek umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie pojawiających 

się na rynku możliwości inwestycyjnych. 

W ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym dodany zostanie nowy rozdział 

5a pt.: „Fundusz Inwestycji Kapitałowych”. Dysponentem Funduszu będzie Prezes Rady 

Ministrów, który będzie mógł upoważnić Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do 

realizowania zadań dysponenta Funduszu. W projekcie przewidziano, że Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów będzie prowadziła obsługę księgowo-finansową Funduszu, 

natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę bankową tego 

Funduszu. Zasady współpracy pomiędzy dysponentem Funduszu oraz Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego zostaną określne w umowie. 

Przychodami Funduszu będą: 
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1) wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa, o których mowa w art. 1 ustawy o wpłatach 

z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, 

2) środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa; 

3) środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą 

publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji 

Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 

r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(Dz. U. poz. 2260), wraz z należnościami ubocznymi, 

4) dotacje celowe z budżetu państwa; 

5) odsetki od wolnych środków Funduszu, przekazanych w zarządzanie zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych; 

6) inne przychody. 

Środki Funduszu będą przeznaczane na: 

1) nabywanie i obejmowanie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa 

Rady Ministrów; 

2) pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez 

doradców w związku z nabywaniem i obejmowaniem akcji przez Skarb Państwa, 

reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów;  

3) pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową Funduszu, w tym na wynagrodzenie 

dla Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Projekt przewiduje, że wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz 

środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa, w roku 2019 będą 

mogły stać się przychodami Funduszu za zgodą ministra właściwego do spraw budżetu.  

Ponadto w art. 33c ust. 2 ustawy przewidziano delegację dla Prezesa Rady Ministrów do 

wydania rozporządzenia, które określi szczegółowy sposób postępowania w zakresie 

nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa 

Rady Ministrów, finansowanych ze środków Funduszu. Prezes Rady Ministrów przy 

wydawaniu powyższego aktu wykonawczego będzie się kierował potrzebą zapewnienia 

prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, ustalenia procedury zapobiegającej 

udzieleniu niedozwolonej pomocy publicznej oraz ochrony interesu Skarbu Państwa. 
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Średnie dochody budżetu państwa z tytułu dywidend w ostatnich 10 latach (łącznie 

z planem na rok 2018) wyniosły 4,7 mld zł rocznie. Przy założeniu, że wpłaty na Fundusz 

Inwestycji Kapitałowych będą wynosić 30% daje to szacunkowo kwotę 1,4 mld zł 

rocznie. Średnioroczne dochody z tytułu wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych 

i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w ostatnich 10 latach (łącznie z planem na rok 

2018) wyniosły 429,6 mln zł. Zmiana ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe 

spółki Skarbu Państwa spowoduje wzrost przychodów Funduszu Inwestycji 

Kapitałowych maksymalnie w powyższej kwocie (będzie to kwota niższa gdyż ze 

względu na podawanie danych zagregowanych nie można wyodrębnić kwoty dotyczącej 

jedynie wpłat z zysku od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa).  

VIII. Spośród pozostałych zmian w ustawie o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym do najistotniejszych należy zaliczyć zmianę art. 5 ust. 2, stanowiącego 

delegację do wydania aktu wykonawczego określającego szczegółowy sposób 

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach 

niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także 

likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa, z którego 

usunięte zostaną prawa na dobrach niematerialnych. Specyfika praw na dobrach 

niematerialnych, obejmująca ich różne rodzaje tj. znaki towarowe, prawa autorskie do 

utworów, patenty, know-how, bazy danych, itp., charakteryzuje się różnym sposobem ich 

wykonywania i powoduje, że regulowanie w rozporządzeniu szczegółowych zasad 

korzystania z nich nie jest uzasadnione. Ogólne zasady gospodarowania mieniem 

państwowym, określone w zmienianej ustawie, należy uznać za wystarczające do 

wytyczenia ram prawidłowej gospodarki prawami na dobrach niematerialnych. 

Dotychczasowa praktyka stosowania rozporządzenia również do praw na dobrach 

niematerialnych wykazała, że szczegółowe zasady gospodarowania określone w tym 

rozporządzeniu nie są rozwiązaniami przystosowanymi do praw na dobrach materialnych 

i nie pozwalają na ich pełne wykorzystanie dla dobra publicznego. Wykreślenie z 

delegacji ustawowej w art. 5 ust. 2 wyrazów „oraz prawami na dobrach niematerialnych” 

otworzy możliwość korzystania i rozporządzania tymi prawami w formach określonych 

w ustawach szczególnych tj. ustawie o prawie autorskim, ustawie – Prawo własności 

przemysłowej, ustawie o ochronie baz danych itp. 

Projektowana ustawa wprowadziła zmianę, w wyniku której przepis art. 14 ustawy 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym uzyskał nowe brzmienie. 
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W dotychczasowym stanie prawnym przepis ten zakazuje dokonywania darowizny akcji 

należących do Skarbu Państwa w spółce o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa na 

rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu 

terytorialnego. Z uwagi na fakt, iż zakres podmiotowy spółek umieszczonych na liście 

podmiotów o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, określonej rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek 

o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. poz. 95), będzie w większości 

przypadków pokrywał się z zakresem podmiotowym listy spółek, których akcje należące 

do Skarbu Państwa nie mogą być zbyte, określonej w projektowanym art. 13 ust. 1 ustawy 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w ocenie projektodawcy nie jest zasadne 

utrzymywanie przepisu zakazującego dokonywania darowizny akcji na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego lub związków jednostek samorządu terytorialnego, w sytuacji 

gdy akcje te będą w większości przypadków objęte generalnym zakazem zbywania. 

Dodano nowy przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. d w ustawie o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym. W aktualnym stanie prawnym, brak jest uregulowania kwestii 

dysponowania przez wojewodę nieruchomościami przejętymi w trybie art. 58a oraz 

art. 60 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co powoduje, że wojewoda nie ma 

możliwości racjonalnego zadysponowania tym mieniem w sytuacji, kiedy uzna że 

wskazane jest przekazanie nieruchomości Ministra Spraw Zagranicznych czy ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa w celu realizacji przez nich zadań wynikających z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Ponadto brak możliwości przekazania przez wojewodę 

nieruchomości powoduje konieczność ponoszenia nakładów na jej utrzymanie, co w 

obowiązującym stanie prawnym może generować niepotrzebne koszty. Skala zjawiska 

będzie ograniczona z uwagi na fakt, że przedmiotowa zmiana daje wojewodzie 

możliwość przekazania Ministrowi Spraw Zagranicznych nieruchomości z zasobu 

Skarbu Państwa, którym dysponuje starosta (w przypadku art. 58a ustawy o gospodarce 

nieruchomościami) lub ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (w przypadku art. 60 ust. 6 

ustawy o gospodarce nieruchomościami).  

Projekt przewiduje dodanie nowego przepisu art. 36a ustawy o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym, w którym doprecyzowano kompetencję ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, biorąc pod uwagę art. 2 ustawy z dnia 
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4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z 

późn. zm.), który wyjaśnia istotę praw zależnych, stanowiących element prawa 

autorskiego, a nie osobną kategorię praw. 

Ponadto dodano klauzulę generalną, zgodnie z którą minister właściwy do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego realizuje wskazaną kompetencję, uwzględniając 

konieczność zapewnienia dostępu do dziedzictwa narodowego. Klauzula ta zapewnia 

elastyczność działania ministra w zakresie wykonywania uprawnień, o których mowa w 

art. 36a ust. 1 ustawy, w szczególności zaś potwierdza możliwość zawierania 

nieodpłatnych umów na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych o 

charakterze niewyłącznym w sytuacji, gdy z korzystaniem takim nie wiąże się osiąganie 

bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych, co zostało wprost wyrażone w 

treści przepisu. 

 W art. 39 zmieniono ust. 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

poprzez usunięcie wyrazu „sporządzane” ażeby bieg terminu zawieszenia dotyczył nie 

tylko oceny prawidłowości wyceny sporządzanej na zlecenie organu lecz również 

wyceny, o której mowa w ust. 2 pkt 3 tego artykułu, czyli wyceny sporządzonej na 

zlecenie państwowej osoby prawnej występującej z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

rozporządzenie składnikami aktywów trwałych. Ponadto skorelowano długość terminu 

zawieszenia postępowania (określony jako 60 dni) z terminem sporządzenia oceny, 

ponieważ zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oceny prawidłowości 

sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców 

majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o 

dokonanie tej oceny. 

W art. 44 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym zastąpiono wyrazy 

„państwowych jednostek organizacyjnych” wyrazami „jednostek organizacyjnych”, 

celem wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących nałożenia na 

niepaństwowe jednostki organizacyjne obowiązku dotyczącego prowadzenia ewidencji 

mienia Skarbu Państwa im powierzonego. Zmieniony przepis będzie dotyczyć 

np. uzyskiwania informacji przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego, jako jednostki ewidencji pomocniczej, dotyczących zbiorów muzealnych 
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(np. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest współprowadzone z prywatną 

fundacją rodziny Piłsudskich) czy też zbiorów bibliotecznych.  

IX. Pozostałe zmiany w przepisach innych ustaw niż ustawa o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym mają na celu korektę i doprecyzowanie niektórych przepisów 

powyższych ustaw, uzupełnienie ich o nowe rozwiązania, jak również przede wszystkim 

usunięcie występujących wątpliwości interpretacyjnych. Niniejszą ustawą zostaną 

zmienione następujące akty prawne: ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o wpłatach z zysku 

przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawa z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 

przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 

3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, 

ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku 

Gospodarstwa Krajowego, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji oraz ustawa z dnia 

26 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu 

informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej. 

Ponadto do najważniejszych zmian wprowadzanych projektem należy zaliczyć zmianę 

przeznaczenia wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, gdyż projekt 

przewiduje, iż będą one przychodami Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Średnioroczne 

dochody z tytułu wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych 

spółek Skarbu Państwa w ostatnich 10 latach (łącznie z planem na rok 2018) wyniosły 

429,6 mln zł. Zmiana ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu 

Państwa spowoduje uszczuplenie dochodów niepodatkowych budżetu państwa 

maksymalnie w powyższej kwocie (będzie to kwota niższa gdyż ze względu na 

podawanie danych zagregowanych nie można wyodrębnić kwoty dotyczącej jedynie 

wpłat z zysku od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa). Jednocześnie należy wziąć 

pod uwagę, że powyższy ubytek dochodów budżetowych zwiększy przychody Funduszu 
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Inwestycji Kapitałowych, przez co zapewni środki finansowe na nabywanie i 

obejmowanie przez Skarb Państwa akcji spółek. 

Zmiany zaproponowane w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników mają na celu uzupełnienie i korektę niektórych jej postanowień. Zmiana w 

art. 36 polega na dodaniu ust. 1b, w którym kompetencja do zbywania akcji i udziałów 

na rzecz uprawnionych rolników lub rybaków w imieniu Skarbu Państwa została 

przyznana ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co jest konsekwencją zbywania 

przez ten organ akcji i udziałów Skarbu Państwa na rzecz uprawnionych pracowników.  

W związku z nieodpłatnym zbywaniem przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

akcji na rzecz uprawnionych pracowników, rybaków i rolników, w art. 38 ust. 2a 

zobowiązano podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji do przekazania 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacji i dokumentów dotyczących 

zbycia pierwszych akcji na zasadach ogólnych. 

W art. 38b ust. 3 doprecyzowano, że w przypadku wniesienia 100% akcji należących do 

Skarbu Państwa w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku 

komercjalizacji do innej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa uprawnionym 

pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje ekwiwalent prawa do 

nieodpłatnego nabycia akcji w postaci wynagrodzenia należnego z tytułu umorzenia 

akcji, który będzie wypłacany przez spółkę, do której Skarb Państwa wniósł akcje. 

W związku z planowanym utworzeniem z dniem 1 stycznia 2019 r. Funduszu Inwestycji 

Kapitałowych, którego środki mają być przeznaczone na nabywanie i obejmowanie akcji 

przez Skarb Państwa, przewidziano uchylenie z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów art. 

56 ust. 4c i ust. 4d ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników, które stanowiły podstawę do sfinansowania nabycia lub 

objęcia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji 

spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka 

publiczna jest przedsiębiorcą dominującym, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż 

w roku 2019 główne przychody Funduszu Inwestycji Kapitałowych w postaci wpłat z 

zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz środków w wysokości 30% każdej 

wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji 

należących do Skarbu Państwa, mogą być przychodami tego funduszu jedynie za zgodą 
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ministra właściwego do spraw budżetu państwa, w celu uniknięcia stanu niepewności co 

do istnienia źródła finansowania nabywania i obejmowania akcji przez Skarb Państwa, w 

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

pracowników dodano przepis epizodyczny art. 69h, na podstawie którego w latach 2019 

i 2020 środki Funduszu Reprywatyzacji mogą być przeznaczane na nabywanie oraz 

obejmowanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji 

w spółkach. Projektowany przepis art. 69h przewiduje jednocześnie delegację dla 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia, które 

określi szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania oraz obejmowania akcji 

przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowo 

wprowadzono przepis przejściowy art. 22, który utrzyma dotychczasowy mechanizm 

zasilania Funduszu Reprywatyzacji środkami pochodzącymi ze zbycia akcji nabytych, do 

dnia 31 grudnia 2018 r., ze środków tego Funduszu oraz pochodzącymi z dochodów 

osiąganych z tytułu posiadania akcji nabytych do dnia 31 grudnia 2018 r. ze środków tego 

Funduszu. 

W związku z uchyleniem przepisu art. 56 ust. 4c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, konieczna jest zmiana ust. 6, 

stanowiącego delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

wydania rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej funduszu oraz sposobu 

postępowania w zakresie udzielania dotacji, a także przekazywania środków na nabycie 

lub objęcie przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów akcji 

oraz udzielania pożyczek, o których mowa w ust. 4d1, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu.  

W ustawie o gospodarce komunalnej doprecyzowano przepis art. 10a ust. 5, aby do osób 

wskazanych jako kandydatów na członków organu nadzorczego przez podmiot 

reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną 

w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji przysługujących tym podmiotom, 

znajdowały zastosowanie wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–5 ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ponadto w przepisach 

art. 10a ust. 5 i 7 doprecyzowano, że znajdą one zastosowanie w zakresie wykonywania 

przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę 

prawną zarówno praw z udziałów jak i z akcji. 
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W projekcie zostanie także wprowadzony przepis art. 10c, który będzie odpowiadać 

w swojej treści uchylanemu przepisowi art. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w zakresie 

dotyczącym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Przeniesienie 

powyższej regulacji do ustawy o gospodarce komunalnej pozwoli na ujęcie w ramach 

jednego aktu prawnego regulacji dotyczących wymogów, jakie mają spełniać osoby 

wskazane na członka organu nadzorczego przez jednostkę samorządu terytorialnego lub 

komunalną osobę prawną. Zaproponowane rozwiązanie spowoduje, że jedna osoba może 

być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w których: 

1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 

50% liczby akcji; 

3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 

liczby akcji; 

4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% 

liczby akcji; 

5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa powyżej, przekracza 50% 

kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji, 

chyba, że do takiej osoby znajdzie zastosowanie przepis art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne. Zaproponowano aby powyższe ograniczenia dotyczyły także pełnienia 

funkcji członka organu nadzorczego w spółkach z większościowym udziałem 

państwowej osoby prawnej lub komunalnej osoby prawnej oraz pełnomocnika wspólnika 

w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. 

Dotychczasowe rozwiązanie prawne dotyczy jedynie ograniczenia bycia członkiem 

organu nadzorczego, pomija natomiast istotny aspekt związany z pełnieniem funkcji 

pełnomocnika wspólnika, który w myśl ustawy o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników sprawuje funkcję kontrolną w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością powstałą w wyniku komercjalizacji.  

Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1808), polegającą na dodaniu nowego przepisu art. 25 ust. 5, którego celem jest 
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umożliwienie wycofania akcji lub udziałów z zasobu majątkowego Skarbu Państwa, 

przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych 

przez Skarb Państwa, przy jednoczesnym zastąpieniu tych akcji lub udziałów innymi 

akcjami lub udziałami. Celem projektowanego przepisu jest umożliwienie Prezesowi 

Rady Ministrów dysponowania akcjami i udziałami składającymi się na przedmiotowy 

zasób, w sposób inny niż sprzedaż, np. poprzez ich wnoszenie do innych spółek. 

Jednocześnie w projekcie wprowadzono przepis art. 22 ust. 1, na podstawie którego 

z dniem wejścia w życie ustawy akcje spółki Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka 

akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, zostaną wycofane z zasobu majątkowego Skarbu 

Państwa, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Z uwagi na fakt braku 

zakończenia procesu zbycia udziałów znajdujących się na zasobie majątkowym Skarbu 

Państwa spółek: COBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie oraz Budexpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie, wprowadza się przepis art. 22 ust. 2. 

Powyższe rozwiązanie ma na celu usunięcie kolizji jaka powstała pomiędzy przepisami 

art. 25 i art. 27 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 

oraz niektóre osoby prawne oraz art. 13 pkt 9 i 15 (art. 13 ust. 1 pkt 9 i 17 

w projektowanym brzmieniu) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

Powołane przepisy ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne przewidują, że środki pochodzące ze zbycia akcji 

lub udziałów składających się na zasób majątkowy Skarbu Państwa są przeznaczone na 

zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, 

co oznacza, że z założenia ustawodawcy akcje i udziały te zostały przeznaczone do 

zbycia, w celu zasilenia środkami celu jakim jest zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. Przepis art. 13 zabrania natomiast zbycia 

akcji i praw z akcji Skarbu Państwa w określonych spółkach, wśród których znajdują się 

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz Polski 

Holding Nieruchomości Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.  

W tym miejscu należy wskazać, iż na zasób majątkowy Skarbu Państwa składały się m.in. 

udziały spółek COBO Sp. z o.o. i Budexpo Sp. z o.o. Udziały tych spółek miały zostać 

zbyte w dwóch etapach: 
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– pierwszy etap zakładał utworzenie spółki Grupa PHN S.A. oraz spółki Polski Holding 

Nieruchomości (PHN S.A.) poprzez połączenie sześciu spółek, w tym COBO Sp. z 

o.o., 

– drugi etap zakładał przekazać akcje nowoutworzonej spółki PHN S.A. oraz Budexpo 

Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego zawiązanej przez Ministra Skarbu 

Państwa spółki Grupa PHN S.A. Następnie miał się rozpocząć proces przygotowania 

do upublicznienia akcji spółki Grupy PHN S.A. na giełdzie, a po ich zbyciu, na zasób 

majątkowy Skarbu Państwa miały zostać przekazane środki odpowiadające udziałom 

udziałów obu tych spółek, których udziały znajdowały się na zasobie w kapitale 

zakładowym PHN S.A. Wobec brzmienia art. 13 pkt 15 ustawy o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym, który zakazuje zbywania akcji PHN S.A. powyższa operacja 

polegająca na zbyciu akcji PHN S.A. jest niemożliwa.  

W związku z faktem, że aktualnie spółki COBO Sp. z o.o. i Budexpo Sp. z o.o. są 

wykreślone z rejestru przedsiębiorców w wyniku działań integracyjnych w ramach grupy 

kapitałowej PHN S.A. zachodzi konieczność uregulowania sytuacji braku środków ze 

zbycia tych udziałów na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu 

Państwa. 

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, z uwagi na występujące w praktyce 

problemy związane z zakazem, określonym w art. 4 pkt 1 zmienianej ustawy, dotyczące 

zajmowania różnych stanowisk w spółkach, przesądzono aby pełnienie funkcji 

likwidatora oraz pełnomocnika wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o 

których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

niektórych uprawnieniach pracowników także było objęte powyższym zakazem. 

Dodatkowo przepis art. 4 uzupełniono o pkt 1a, który rozszerza zakaz zajmowania 

stanowisk o pełnienie funkcji syndyka lub jego zastępcy w postępowaniu 

upadłościowym, a także nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

Zawarta regulacja prawna jest odpowiedzią na pojawiające się w praktyce wątpliwości 

prawne związane z kumulowaniem zbyt dużej liczby stanowisk publicznych poprzez ich 

łączenie z pełnieniem funkcji syndyków lub ich zastępców w postępowaniu 

upadłościowym, a także nadzorców lub zarządców w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

Celem przyjętego unormowania prawnego jest zatem przeciwdziałanie sytuacjom, które 
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prowadzą lub mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów. Ponadto w art. 6 ust. 1 

powyższej ustawy umożliwiono osobom zajmującym stanowiska określone w tym 

przepisie, pełnienie funkcji w organach nadzorczych w wyniku wskazania przez spółki z 

udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związków lub innych 

osób prawnych jednostek samorządu terytorialnego, co przyczyni się do wzmocnienia 

nadzoru właścicielskiego w spółkach z grup kapitałowych spółek nominujących do 

pełnienia funkcji w organach nadzorczych. 

Zmiana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ma na celu 

wprowadzenie zgody Prezesa Rady Ministrów na zawarcie umowy, której przedmiotem 

jest przeniesienie akcji lub udziałów w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, 

co ma zapobiegać przejmowaniu praw udziałowych w spółkach, w których Skarb 

Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów nie ma zamiaru partycypacji. 

W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi uchylono art. 4, którego treść normatywna została przeniesiona 

do ustaw systemowo regulujących wymogi dla członków organów nadzorczych, 

w zakresie spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych do 

ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w zakresie spółek z udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego oraz komunalnych osób prawnych do ustawy o 

gospodarce komunalnej. 

W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” wprowadzone zostały zmiany, konieczne ze 

względu na umieszczenie spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie w wykazie, o którym mowa w art. 13 ustawy o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym, co oznacza że akcje Skarbu Państwa w tej spółce nie będą podlegały 

zbyciu. W związku z powyższym niezbędne jest uchylenie przepisów w art. 2 ust. 6 oraz 

art. 15 ust. 9 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego 

„Polskie Koleje Państwowe”. 

W związku z wprowadzeniem zasady, że akcje spółki PKP S.A. nie podlegają zbyciu 

i uchyleniem art. 2 ust. 6 oraz art. 15 ust. 9 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, zmieniono art. 10 

przedmiotowej ustawy poprzez wskazanie, że członków zarządu PKP S.A. oraz rady 

nadzorczej PKP S.A. powołuje i odwołuje walne zgromadzenie PKP S.A. Ponadto 
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przewidziano zmianę przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. 

o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe”, regulującego zasady zbywania przez PKP S.A. składników aktywów 

trwałych. 

W projekcie przewidziano także dodanie przepisu art. 3b w ustawie z dnia 14 marca 2003 

r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, pozwalającego na wyłączenie tego banku 

państwowego spod obowiązków stosowania przepisów art. 15 oraz (częściowo) art. 38 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 

wymagających uzyskania zgody właściwych organów na określone rozporządzenia 

składnikami aktywów trwałych. Specyfika działalności bankowej uzasadnia wyłączenie 

spod stosowania powyższych przepisów – wyłącznie w celu uniknięcia ewentualnych 

wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie – rozporządzeń dotyczących 

wierzytelności powstałych w wyniku dokonania czynności bankowych w rozumieniu art. 

5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (co ma miejsce już w 

obecnym stanie prawnym) oraz czynności dotyczących instrumentów finansowych w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. Proponowane wyłączenia uzasadnione są również charakterem 

działalności operacyjnej podejmowanej przez BGK, która wiąże się z obrotem akcjami i 

podejmowaniem czynności prawnych o znacznej wartości. Istnienie w tym zakresie 

wymogów obecnie wskazanych w ustawie może w znaczący sposób ograniczać 

możliwość zarządzania przez BGK ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności 

bankowej, w tym istotnie ograniczać, a nawet uniemożliwiać Bankowi prowadzenie 

niektórych rodzajów jego działalność bankowej, w tym działalności o charakterze 

skarbowym (np. gwarantowania emisji obligacji), a także realnie zwiększać koszty w 

zakresie zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności bankowej. 

Proponowana zmiana ustawy ma więc na celu wyłączenie obowiązków wynikających z 

obecnego brzmienia przepisu w odniesieniu do czynności dotyczących instrumentów 

finansowych dokonywanych przez bank państwowy i definitywnie rozstrzyga o braku 

wymogu uzyskania zgody organów wskazanych w tym przepisie na dokonanie tego 

rodzaju czynności prawnych. 

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zmieniony został przepis 

art. 41 ust. 2, tak aby jego brzmienie nie nasuwało wątpliwości interpretacyjnych 

odnośnie braku konieczności posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek 
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z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych przez reprezentantów 

jednostek samorządu terytorialnego w podmiotach leczniczych działających w formie 

spółki kapitałowej.  

Zmiany zaproponowane w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji 

dotyczą obszarów związanych z organem kontroli w rozumieniu tej ustawy, procedurą 

składania zawiadomienia przez zobowiązane do tego podmioty oraz Komitetem 

Konsultacyjnym. Niewątpliwie najistotniejszą zmianą w przedmiotowej ustawie jest 

przypisanie roli organu kontroli następującym organom: ministrowi właściwemu do 

spraw energii – w zakresie podmiotów z branży energetycznej oraz paliwowej, 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 

6, 11 i 13 tej ustawy, Ministrowi Obrony Narodowej – w zakresie podmiotów z sektorów 

zbrojeniowych (obronnych) oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej 

– w zakresie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, której przedmiotem jest 

przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. 

Odnośnie zawiadomień składanych na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji 

dodany został nowy przepis art. 5 ust. 6a, który będzie regulował przypadki, gdy do 

nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w 

wyniku zawarcia lub dokonania więcej niż jednej umowy lub innej czynności prawnej, 

gdyż wtedy obowiązek zawiadomienia będzie dokonywany przed zawarciem ostatniej 

umowy albo przed dokonaniem ostatniej innej czynności prawnej prowadzącej do 

nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji. 

Zmiany w zakresie Komitetu Konsultacyjnego mają na celu zapewnienie Prezesowi Rady 

Ministrów oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego 

uprawnień do powoływania własnego reprezentanta w skład Komitetu Konsultacyjnego.  

Jednocześnie projekt przewiduje zmianę art. 4 ustawy o kontroli niektórych inwestycji 

polegającą na dopuszczeniu możliwości uznania za podmiot objęty ochroną podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest przeładunek w portach 

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933). 

Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 

z późn. zm.), ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 
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obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z późn. 

zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, porty morskie stanowią 

istotny element systemu gotowości obronnej państwa. 

Zmiana w ustawie z dnia 26 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania 

niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji 

Skarbowej ma na celu uchylenie art. 7 ust. 5, który wyłącza stosowanie ustawy z dnia 

3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 

wobec spółki powołanej na podstawie przepisów tej ustawy, w sytuacji gdy powyższa 

ustawa po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami nie reguluje już zasad 

wynagradzania osób wchodzących w skład organów spółek. 

X. W projekcie został wprowadzony dziewięciomiesięczny termin, od dnia wejścia 

w życie ustawy, dla podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji należących 

do Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, w zakresie wykonywania praw z 

akcji w spółce, do podjęcia działań mających na celu określenie, w drodze uchwały 

walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, zasad określonych w art. 17, 18, 18a, 20, 

22, 23 oraz 23a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli 

obowiązek podjęcia działań wynika z przepisów tej ustawy. 

Dodatkowo wprowadzono przepis przejściowy dotyczący członków organu nadzorczego 

spółki, o której mowa w art. 19a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

wskazanych lub powołanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez organ 

administracji rządowej lub przez państwową osobę prawną, na podstawie którego do 

czasu wygaśnięcia mandatów osób pełniących funkcje członków organów nadzorczych 

będą stosowane przepisy dotychczasowe. Analogiczny przepis przejściowy został 

wprowadzony w odniesieniu do członków organów nadzorczych wskazanych lub 

powołanych przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub 

komunalną osobę prawną przed wejściem życie projektu, nakazujący stosowanie do tych 

osób przepisów dotychczasowych – do czasu wygaśnięcia ich mandatów. 

Termin wejścia w życie ustawy został określony na 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 13 w zakresie wprowadzanego art. 19c, art. 4 pkt 2, art. 

9 (dotyczący uchylenia art. 4 w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i przeniesienia tej materii do właściwych 
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ustaw) oraz art. 7 pkt 1 (wprowadzający nowe ograniczenia do art. 4 pkt 1 ustawy o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne), które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Dodatkowo 

z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 16 grudnia 

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, powołującego Fundusz Inwestycji 

Kapitałowych, z tą datą wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o 

wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz zmiany w ustawie z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników 

dotyczące Funduszu Reprywatyzacji, a także przepisy przejściowe art. 21 ust. 3 oraz art. 

22.  

Projekt może mieć wpływ na niektóre spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej 

osoby prawnej lub spółki wobec których powyższe spółki są przedsiębiorcami 

dominującymi w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które są 

mikroprzedsiębiorcami, małymi i średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym zmian w ustawie o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym, w szczególności odnośnie obowiązku podjęcia 

działań określonych w art. 17, 18, 18a, 20, 22, 23 oraz 23a tejże ustawy, ustawie o 

gospodarce komunalnej, ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

Stosownie do art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa oraz art. 52 § 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt ustawy został udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Zawarte w projekcie ustawy regulacje nie stanowią przepisów technicznych 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, w 

związku z tym projekt nie będzie podlegał notyfikacji.  

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw ma na 

celu wprowadzenie nowych regulacji oraz korektę niektórych rozwiązań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z reformą systemu 

zarządzania mieniem państwowym. Wprowadzane zmiany pozwolą na usunięcie niektórych wątpliwości 

interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 

doprecyzowanie niektórych przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, które uporządkują kompetencje i zadania 

organów administracji rządowej po wprowadzeniu reformy zarządzania mieniem państwowym w dniu 1 stycznia 2017 r. 

oraz uelastycznią stosowanie przepisów ustawy. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Najistotniejsze rozwiązania przyjęte w projekcie dotyczą następujących kwestii: 

I. W projekcie wprowadzono rozwiązania zmierzające do wzmocnienia, doprecyzowania oraz uzupełnienia 

kompetencji i zadań Prezesa Rady Ministrów, wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym, co przyczyni się do optymalizacji systemu zarządzania mieniem państwowym, 

jaki powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. i uwypuklenia szczególnej roli, którą pełni Prezes Rady Ministrów w tym 

systemie.  

1. Rozszerzony został zakres kompetencji Prezesa Rady Ministrów do koordynowania wykonywania uprawnień

przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz kompetencji polegającej na dążeniu do zapewnienia

jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa na wszystkie spółki z udziałem

Skarbu Państwa, gdyż w obecnym stanie prawnym są one wykonywane tylko w spółkach, w których

przekazano wykonywanie uprawnień na podstawie art. 8 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Prezesowi Rady Ministrów przyznano ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa.

3. W projekcie dokonano rozdzielenia podstawy prawnej do wydawania przez Prezesa Rady Ministrów

dokumentów zawierających dobre praktyki o charakterze tzw. miękkiego prawa (soft law), w wyniku którego

wyodrębniono dokumenty skierowane do podmiotów wykonujących prawa z akcji należących do Skarbu

Państwa takie jak zasady nadzoru właścicielskiego czy dobre praktyki w zakresie kształtowania wynagrodzeń

członków organów, jak również wyodrębniono dokumenty, które będą wydawane na podstawie przepisu art. 7

ust. 3, skierowane do spółek z udziałem Skarbu Państwa, będą to dobre praktyki w szczególności w zakresie

ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu, a także sponsoringu.

4. Wprowadzono przepis art. 7 ust. 4, który umożliwi Prezesowi Rady Ministrów żądanie przekazania informacji

dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek

z udziałem Skarbu Państwa od wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu

Państwa, czyli od pełnomocnika Rządu, państwowej osoby prawnej, organu lub innej jednostki uprawnionej do

wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa.

5. W projekcie zaproponowano rozszerzenie zakresu spraw, w których Prezes Rady Ministrów zatwierdza

w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot

uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną.

II. W art. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wprowadzone zostały zmiany dotyczące definicji

oraz siatki pojęciowej stosowanej w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Definicja spółki

została uzupełniona o kategorię spółek utworzonych i działających zgodnie z przepisami prawa obcego. Ponadto,

wprowadzono w art. 2 pkt 1a zawierający definicję akcjonariusza. Zgodnie z dodanym przepisem przez

akcjonariusza należy rozumieć akcjonariusza w spółce akcyjnej, akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej,
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akcjonariusza w spółce europejskiej lub wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.  

W przedmiotowym projekcie dodano także przepis art. 2 pkt 6a ustawy o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym, określający definicję podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa, która została przeniesiona z dotychczasowego przepisu art. 11 ust. 1, z tym że doprecyzowano, że 

podmiotem tym może być także jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. 

Dodatkowo ujednolicono siatkę pojęciową dotyczącą dotychczas używanego pojęcia spółka o istotnym znaczeniu 

dla gospodarki państwa, które zostało konsekwentnie zastąpione przez pojęcie spółki uznanej zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. 

III. Jedną z podstawowych zmian, jakie przewiduje projekt, jest korekta mechanizmu przekazywania uprawnień do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. W projekcie przesądzono, że przekazanie będzie 

następowało w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które będzie określać wykaz spółek, w których 

uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub 

państwowe osoby prawne, w tym także jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej 

spółki, członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną, w tym jednoosobową spółkę 

Skarbu Państwa, właściwych do wykonywania w stosunku do tej spółki uprawnień. Powyższe rozporządzenie 

będzie wskazywało także przekazane przez Prezesa Rady Ministrów uprawnienia. Zmiana ma na celu ujednolicenie 

organu przekazującego uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa oraz organu uprawnionego do 

wydawania rozporządzenia, wydawanego dotychczas na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy. Wprowadzenie powyższych 

zmian spowoduje większą czytelność i transparentność zasad przekazywania uprawnień wynikających z praw 

z akcji należących do Skarbu Państwa, co zwiększy pewność obrotu prawnego w tym zakresie. 

IV. Następna grupa zmian jakie zostały zaproponowane w projekcie dotyczy przepisów o zbywaniu udziałów albo akcji 

należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. W projekcie wskazano, że zbyciu mogą podlegać 

prawa wynikające z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Wprowadzono wyjątki 

od konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów na zbycie akcji Skarbu Państwa dotyczące spółek, w których 

Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20% kapitału zakładowego chyba, że wartość rynkowa tych akcji przekracza 

10 000 000 złotych; spółek w upadłości; zbycia akcji spółek publicznych w sytuacji, o której mowa w art. 73 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czyli w przypadku konieczności uniknięcia 

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej; wniesienia akcji do 

państwowej osoby prawnej oraz zbycia akcji w wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądu lub w postępowaniu 

egzekucyjnym. Ponadto, uporządkowano regulacje dotyczące składania wniosku o wyrażenie przez Radę Ministrów 

zgody na zbycie akcji lub praw z akcji Skarbu Państwa (dotyczy to w szczególności zawartości wniosku oraz 

obligatoryjnych załączników). 

Zmiany zostały także wprowadzone w przepisie art. 13, który wprowadził zakaz zbywania akcji oraz praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa w określonych spółkach. Rozszerzono listę spółek, w których akcje i prawa z akcji 

Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu o następujące spółki: 

1) PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, 

2) Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

3) Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

4) Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

5) spółka celowa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym. 

Wszystkie powyższe spółki są jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, które z uwagi na ich znaczenie dla 

gospodarki państwa, realizowanie istotnych zadań, w tym także zadań publicznych oraz interes Skarbu Państwa 

powinny pozostać jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa. Wprowadzono wyjątek umożliwiający zbycie tych 

akcji na rzecz spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub 

na rzecz innej spółki z wykazu z art. 13 ust. 1, wprowadzono także drugi wyjątek, bez konieczności uzyskiwania 

zgody Rady Ministrów, umożliwiający zbycie akcji spółek, o których mowa w art. 13, będących spółkami 

publicznymi w sytuacji, o której mowa w art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, czyli w celu uniknięcia konieczności ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę akcji spółki publicznej. 

W ramach zmian przepisów dotyczących zbywania akcji przez państwowe osoby prawne, zmieniono art. 15. 

Wyłączono obowiązek uzyskiwania zgody Rady Ministrów w przypadku zbycia akcji w wyniku przymusowego 

umorzenia akcji lub udziałów państwowej osoby prawnej. Ponadto wniosek do Rady Ministrów w sprawie zbycia 

akcji należących do państwowej osoby prawnej będzie składany przez właściwy organ nadzorujący. Dodatkowo 

doprecyzowano, że w przypadku gdy państwowa osoba prawna nie będzie posiadała organu nadzorującego, 

wniosek o zgodę w sprawie zbycia akcji lub praw z akcji do niej należących będzie składał minister kierujący 

działem administracji rządowej właściwy ze względu na przedmiot działalności państwowej osoby prawnej. 

V. Kolejna grupa zmian dotyczy przepisów art. 17 i 18 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 
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nakazujących podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub 

państwowej osobie prawnej podejmowanie działań w celu wprowadzenia określonych instrumentów 

korporacyjnych, jak np. konieczność uzyskania zgody organu spółki na dokonanie określonej czynności prawnej 

albo obowiązek przeprowadzenia przez organ nadzorczy postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia 

kandydatów na członków organu zarządzającego, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki. 

W przypadku spółek publicznych umożliwiono zmianę organu spółki właściwego do wyrażenia zgody na określone 

czynności prawne z art. 17 ust. 1, z walnego zgromadzenia na organ nadzorczy. Doprecyzowano, że zgoda walnego 

zgromadzenia będzie wymagana w przypadku zbycia akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 10% 

sumy aktywów z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Ponadto, doprecyzowano, że umowy 

o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) 

i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem będą wymagały zgody organu 

nadzorczego, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub 

innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem będzie przekraczać 500 000 złotych netto, w stosunku 

rocznym. Wprowadzono obowiązek, aby zasady zbywania składników aktywów trwałych uwzględniały 

zastosowanie trybu aukcji obok dotychczasowego trybu przetargu. Doprecyzowano, że obowiązek przedkładania 

walnemu zgromadzeniu przez organ zarządzający zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania 

o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 

stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego 

z zarządzaniem oraz o stosowaniu dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów, będzie realizowany 

wraz z przedkładanym sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym. 

W przypadku spółek publicznych umożliwiono przedkładanie przedmiotowych sprawozdań organowi 

nadzorczemu. 

W zakresie dotyczącym obowiązku przeprowadzenia przez organ nadzorczy postępowania kwalifikacyjnego w celu 

wyłonienia kandydatów na członków organu zarządzającego, doprecyzowano, że obowiązek ten będzie miał 

zastosowanie w przypadku gdy członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ nadzorczy, co 

będzie wynikało ze statutu lub umowy spółki. 

VI. W projekcie przewidziano także korektę przepisów odnośnie wymogów jakie muszą spełniać osoby wskazane na 

członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa lub państwową osobę prawną oraz przepisów dotyczących Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu 

Państwa i państwowych osób prawnych. Zgodnie z projektem, osoby wybrane do organu nadzorczego przez 

rolników lub rybaków zostaną objęte takimi samymi wymogami co osoby wybrane na członka organu nadzorczego 

przez pracowników. 

Projekt przewiduje zmianę definicji członka organu nadzorczego, która ma na celu wyłączenie z jej zakresu 

pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 

i niektórych uprawnieniach pracowników. Jednocześnie do art. 19 zostanie wprowadzony przepis ust. 5a, który 

rozszerzy stosowanie wymogów określonych art. 19 ust. 1–5 na kandydata na pełnomocnika wspólnika. Zmiana ta 

podyktowana jest tym, że pełnomocnik wspólnika nie może zostać uznany za członka organu nadzorczego, gdyż nie 

wchodzi on w skład organu nadzorczego spółki.  

Doprecyzowanie wymogów jakie ma spełniać kandydat na członka organu nadzorczego spółki albo państwowej 

osoby prawnej oraz przepisów nakazujących odwołanie członka organu nadzorczego niespełniającego ustawowych 

wymogów, nie ingeruje w sytuację prawną osób powołanych na członków organów nadzorczych przed 1 stycznia 

2017 r., których dotyczy przepis art. 111 ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym, do których stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu 

wygaśnięcia mandatu.  

VII. W związku z potrzebą istnienia stałego, dodatkowego w stosunku do budżetu państwa oraz Funduszu 

Reprywatyzacji, źródła finansowania zadania Prezesa Rady Ministrów polegającego na nabywaniu i obejmowaniu 

akcji lub udziałów spółek, projekt przewiduje utworzenie nowego państwowego funduszu celowego, którego 

głównym celem będzie finansowanie tego zadania. W ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

dodany zostanie nowy rozdział 5a pt.: „Fundusz Inwestycji Kapitałowych”, który będzie normował funkcjonowanie 

przedmiotowego funduszu. Dysponentem Funduszu będzie Prezes Rady Ministrów, natomiast zadania dysponenta 

Funduszu z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów będzie mógł realizować Szef Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. W projekcie przewidziano, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę bankową 

Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Zasady współpracy pomiędzy dysponentem Funduszu oraz Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego zostaną określne w umowie. Przychodami Funduszu będą głównie wpłaty z zysku 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wpłaty środków finansowych w wysokości odpowiadającej 30% każdej 

wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa, środki 

z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom 

z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnymi odsetkami, a ponadto dotacje celowe z budżetu 

państwa oraz odsetki od wolnych środków Funduszu, przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych.  
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VIII. Pozostałe zmiany w przepisach innych ustaw niż ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym mają na 

celu korektę i doprecyzowanie niektórych przepisów powyższych ustaw, uzupełnienie ich o nowe rozwiązania, jak 

również przede wszystkim usunięcie występujących wątpliwości interpretacyjnych. Niniejszą ustawą zostaną 

zmienione następujące akty prawne: ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki 

Skarbu Państwa, ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, 

ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawa z dnia 8 września 2000 r. 

o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawa z dnia 

14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych 

inwestycji oraz ustawa z dnia 26 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań 

z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Wiele państw decyduje się na posiadanie portfela akcji spółek ze względu na dbałość o interesy Skarbu Państwa oraz  

o zrównoważony rozwój gospodarki. Mimo, iż nie ma jednego modelu nadzoru nad spółkami, analiza funkcjonujących 

rozwiązań umożliwia wybór zestawu najlepszych praktyk, których odpowiednie wdrożenie w Polsce, przyczyni się do 

znacznego usprawnienia modelu nadzorowania spółek z udziałem Skarbu Państwa. W wielu krajach model nadzoru nad 

spółkami państwowymi opiera się na koordynacji na poziomie centralnym. Ta praktyka jest także zgodna z wytycznymi 

międzynarodowych organizacji, które sugerują, że tradycyjny model sprawowania nadzoru nie jest odpowiedni dla 

dynamicznie rozwijających się spółek państwowych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Prezes Rady Ministrów, 

ministrowie i inne 

podmioty wykonujące 

prawa z akcji należących 

do Skarbu Państwa 

15 Obliczenia własne KPRM 

Poszerzenie lub zmiana 

części kompetencji PRM 

m.in. dot. koordynowania 

wykonywania uprawnień 

przysługujących SP 

w spółkach oraz kompetencji 

polegającej na dążeniu do 

zapewnienia jednolitego 

sposobu wykonywania praw 

z akcji należących do SP na 

wszystkie spółki z udziałem 

SP. PRM przyznano ogólną 

kompetencję do nabywania 

akcji w imieniu SP. PRM 

przyznano możliwość 

żądania przekazania 

informacji dotyczących 

wykonywania uprawnień 

przysługujących SP 

w spółkach oraz działalności 

spółek z udziałem SP od 

wszystkich organów lub 

podmiotów, które wykonują 

prawa z akcji SP, czyli od 

pełnomocnika Rządu, 

państwowej osoby prawnej, 

organu lub innej jednostki 

uprawnionej do 

wykonywania praw z akcji 

SP. Rozszerzono zakres 

spraw, w których PRM 

zatwierdza w spółkach 

o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki państwa 

instrukcje do głosowania 
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sporządzone przez podmiot 

uprawniony do wykonywania 

praw z akcji należących do 

SP lub państwową osobę 

prawną. 

Państwowe osoby prawne 

Brak danych 

całościowych z uwagi 

na brak analiz w tym 

zakresie 

brak 

Zmiana części kompetencji 

w przypadku zbywania akcji 

oraz jako podmiotu 

wykonującego prawa z akcji 

lub udziałów 

W szczególności j.w. 

Spółki z udziałem Skarbu 

Państwa.  

około 500 podmiotów 

w których obecnie lub 

w przyszłości prawa 

z akcji wykonuje Prezes 

Rady Ministrów, 

członkowie Rady 

Ministrów, 

pełnomocnicy Rządu 

lub państwowe osoby 

prawne 

Załącznik do Rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie 

wykazu spółek, w których 

prawa z akcji Skarbu Państwa 

wykonują inni niż Prezes Rady 

Ministrów członkowie Rady 

Ministrów, pełnomocnicy 

Rządu lub państwowe osoby 

prawne 

Zmiana części kompetencji 

organu wykonującego prawa 

udziałowe. 

W szczególności j.w. Projekt 

spowoduje konieczność 

dostosowania statutów spółek 

lub niektórych uchwał 

walnego zgromadzenia 

Spółki z udziałem 

państwowych osób 

prawnych 

Brak danych 

całościowych z uwagi 

na brak analiz w tym 

zakresie 

brak 

Zmiana części kompetencji 

organu wykonującego prawa 

udziałowe. 

W szczególności j.w. Projekt 

spowoduje konieczność 

dostosowania statutów spółek 

lub niektórych uchwał 

walnego zgromadzenia 

Spółki wobec których 

spółki z udziałem Skarbu 

Państwa i państwowych 

osób prawnych, są 

przedsiębiorcami 

dominującymi 

Brak danych 

całościowych z uwagi 

na brak analiz w tym 

zakresie 

brak 

Zmiana części kompetencji 

organu wykonującego prawa 

udziałowe. 

W szczególności j.w. Projekt 

spowoduje konieczność 

dostosowania statutów spółek 

lub niektórych uchwał 

walnego zgromadzenia. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy 

Proces Legislacyjny oraz został wysłany w dniu 28 września 2018 r. do: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, Rady Dialogu Społecznego, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Pracodawców 

Polskich – Pracodawcy RP, Business Centre Club, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych – Lewiatan, 

Związku Rzemiosła Polskiego oraz Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. 

Konsultacje publiczne jeszcze trwają, gdyż nie upłynął termin na zgłaszanie uwag przez organizacje i związki 

zawodowe. Konsultacje publiczne zakończą się w II połowie października. 

Treść uwag oraz stanowisko do nich zostanie przedstawione w raporcie z konsultacji.  

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie  

(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -18 300,00 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 18 300,00 
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Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -1 830,0 -18 300,00 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 18 300,00 

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wpłaty na Fundusz Inwestycji Kapitałowych będą uszczupleniem dochodów budżetu 

państwa: z tytułu dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa – dochody niepodatkowe – 

w kwocie 1,4 mld zł rocznie, zaś z tytułu wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa – dochody niepodatkowe – w kwocie maksymalnie 429,6 mln zł rocznie. 

Średnie dochody z tytułu dywidend w ostatnich 10 latach (łącznie z planem na rok 2018) 

wyniosły 4,7 mld zł rocznie. Przy założeniu wpłaty na Fundusz Inwestycji Kapitałowych 

30% daje to szacunkowo kwotę 1,4 mld zł. 

Średnioroczne dochody z tytułu wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych 

i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w ostatnich 10 latach (łącznie z planem na rok 

2018) wyniosły 429,6 mln zł. Zmiana ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki 

Skarbu Państwa spowoduje wzrost przychodów Funduszu Inwestycji Kapitałowych 

maksymalnie w powyższej kwocie (będzie to kwota niższa gdyż ze względu na podawanie 

danych zagregowanych nie można wyodrębnić kwoty dotyczącej jedynie wpłat z zysku od 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa).  

Ponadto, projekt przewiduje, iż źródłem przychodów Funduszu Inwestycji Kapitałowych 

będą środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, 

udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa 

w art. 117 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260), wraz z należnymi 

odsetkami, a także dotacje celowe z budżetu państwa. Kwoty te nie są możliwe do 

oszacowania i nie zostały uwzględnione w tabeli. 

Skutki finansowe wynikające z projektu ustawy zostaną pokryte w ramach limitu wydatków 

w odpowiedniej części budżetu państwa bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki 

ponad limit dysponenta. 

Projekt nie będzie miał wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, ceny 

stałe z 2018 r.) 

duże przedsiębiorstwa X X X X X X X 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

X X X X X X X 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

X X X X X X X 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa X 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

X 
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rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

X 

Niemierzalne  Projekt może mieć wpływ na część spółek z udziałem Skarbu Państwa lub 

z udziałem państwowych osób prawnych, jak również spółek wobec których 

wyżej wymienione spółki są przedsiębiorcami dominującymi, które są 

zaliczane do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż reguluje sposób 

wykonywania praw z akcji i udziałów w tych spółkach. Projekt będzie miał 

duży wpływ na zasady zbywania akcji i udziałów należących do Skarbu 

Państwa oraz państwowych osób prawnych w tych spółkach, gdyż zmienia 

postępowanie w tym zakresie m.in. wyjątki od konieczności uzyskiwania 

zgody Rady Ministrów. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projektowane regulacje nie wpłyną na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: Zmiana ustawy nie ma wpływu na funkcjonowanie podmiotów prywatnych. Może mieć wpływ na spółki  

z udziałem skarbu państwa, państwowych osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego – zmiany mają 

jednak głównie charakter doprecyzowujący. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy w Polsce. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projekt będzie miał znaczny wpływ na mienie państwowe, w szczególności na należące do 

Skarbu Państwa akcje i udziały w spółkach oraz na sposób wykonywania praw z tych akcji 

i udziałów. Projekt będzie miał duży wpływ na zasady zbywania akcji i udziałów należących do 

Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, gdyż zmienia postępowanie w tym zakresie 

m.in. wyjątki od konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów. Projekt przyczyni się do 

uporządkowania sfery dotyczącej zarządzania mieniem państwowym.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z chwilą wejścia w życie projektowanych przepisów. 
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu zasadna jest po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów. 

Zrealizowana będzie poprzez analizę danych oraz informacji zebranych od podmiotów wykonujących prawa z akcji 

i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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Raport z konsultacji 
projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw 

 
 

1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania 

W ramach konsultacji publicznych, które trwały od dnia 27 września 2018 r., informacja, iż toczą się prace dotyczące projektu ustawy została skierowana do 

następujących podmiotów: 

1) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

2) Rady Dialogu Społecznego, 

3) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 

4) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

5) Forum Związków Zawodowych, 

6) Konfederacji Pracodawców Polskich – Pracodawcy RP, 

7) Business Centre Club, 

8) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych – Lewiatan, 

9) Związku Rzemiosła Polskiego,  

10) Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. 

Do dnia 16 listopada 2018 r. wpłynęły jedynie uwagi z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu 

Państwa i państwowych osób prawnych. 

Lp. Jednostka 
redakcyjna 

projektu 

Podmiot, który 
przedstawił 

stanowisko/opinię 

Stanowisko/opinia podmiotu Stanowisko KPRM 

1. Art. 1 pkt 6 
projektu 

 

OPZZ Poważne zastrzeżenia budzi przyznanie możliwości wykonywania 
praw z akcji Skarbu Państwa jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, 
gdyż może osłabić to nadzór właścicielski oraz prowadzić do 
rozproszenia odpowiedzialności za sprawowanie kontroli nad 
mieniem państwowym. Uwaga ta dotyczy także prawa do udzielania 
pełnomocnictw przez członka RM, pełnomocnika Rządu lub 
państwową osobę prawną, w tym jednoosobową spółkę Skarbu 
Państwa pełnomocnictw osobom fizycznym lub prawnym do 
dokonania określonych czynności prawnych lub faktycznych lub 

Nieuwzględniona. 
Możliwość przekazywania uprawnień 
jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa 
pozwoli na bardziej zoptymalizowanie 
struktury nadzoru właścicielskiego Skarbu 
Państwa, gdyż np. umożliwi skupienie się 
organów administracji rządowej na 
wykonywaniu praw z akcji Skarbu Państwa w 
spółkach o istotnym i dużym znaczeniu dla 
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określonych rodzajów czynności prawnych lub faktycznych. gospodarki państwa.  
Wprowadzenie podstawy prawnej do 
udzielania pełnomocnictw przez członka RM, 
pełnomocnika Rządu lub państwową osobę 
prawną, w tym jednoosobową spółkę Skarbu 
Państwa, także w zakresie dotyczącym 
wykonywania praw z akcji jest koniecznym 
wymogiem w praktyce obrotu, gdyż organy 
administracji ani inne podmioty nie są w stanie 
same dokonywać wszelkich czynności 
prawnych oraz faktycznych związanych z 
zarządzaniem  akcjami i udziałami np. 
uczestnictwo w WZ i ZW. 

2. Art. 1 pkt 23 
projektu 

OPZZ Konieczne jest uzupełnienie projektu  o przepis wskazujący, że do 
członka wybranego przez pracowników nie ma zastosowania art. 203 
lub art. 368 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych, gdyż zaakceptowanie stanowiska o dopuszczalności 
odwołania przez walne zgromadzenie reprezentantów pracowników 
w zarządzie jak i w radzie nadzorczej narusza ich prawa.   

Nieuwzględniona. 
Prawo do odwołania członka zarządu sp. z o.o. 
lub S.A., jak również członka organu 
nadzorczego, przez organ właścicielski jakim 
jest walne zgromadzenie w S.A. lub 
zgromadzenie wspólników (czy też sami 
wspólnicy) w sp. z o.o., jest zasadą ogólną 
wynikająca z KSH i nie jest zasadne 
modyfikowanie go tylko w zakresie wybranej 
kategorii przedstawicieli do tych organów 
spółki, gdyż prowadziłoby to do nierównego 
traktowania przedstawicieli w organach spółki 
różnych interesariuszy i wspólników.   

3. Art. 3 pkt 4 lit. a 
projektu (w 
zakresie 
dotyczącym 
proponowanego 
uchylenia art. 
56 ust. 3 ustawy 
o 
komercjalizacji i 
uprawnieniach 

OPZZ Niezasadne jest uchylanie przepisu art. 56 ust. 3 ustawy o 
komercjalizacji i uprawnieniach niektórych pracowników 

Uwzględniona 
Projektodawca zrezygnował z uchylania 
przedmiotowego przepisu, dokonano zmiany 
podmiotu zobowiązanego do przekazania 
środków ze zbycia akcji z Prezesa Rady 
Ministrów na podmiot uprawniony do 
wykonywania praw z akcji należących do 
Skarbu Państwa. 
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niektórych 
pracowników) 

4. Art. 1 pkt 9 
projektu  
 

OPZZ Na aprobatę zasługuje zmiana art. 18 ust. 1, znosząca obowiązek 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec członka 
zarządu wybieranego przez pracowników.  

Uwzględniona. 

5. Art. 13 ust. 1 Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

Proponuje się rozważenie rozszerzenia katalogu spółek określonych 
w art. 13.1 nowelizowanej ustawy.  

Nieuwzględniona. 
Projekt przewidywał rozszerzenie listy o trzy 
spółki PKP SA, PERN SA, Poczta Polska SA 

6. Art. 17 ust. 2 
pkt 1 

Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

art. 17 ust. 2 pkt 1: „.... umowach zawieranych z tym samym 
podmiotem przekracza 500 tys. zł netto w stosunku rocznym" 
(korzystanie z usług prawnych, marketingowych). Propozycja: po "...z 
tym samym podmiotem", dopisać np. "lub podmiotami powiązanymi 
z nimi kapitałowo przekracza łącznie 500 tys. zł netto z stosunku 
rocznym". 
 

Nieuwzględniona. 
 

7.  Art. 19 Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

art. 19: powinien znaleźć się ustęp rozstrzygający o tym, że do 
organów nadzoru nie mogą być powołane osoby świadczące usługi 
prawne zarówno powoływanemu podmiotowi, jak i jego spółce 
matce.  
Chodzi tu o wyeliminowanie sytuacji, kiedy zewnętrzne kancelarie 
świadczą usługi prawne, a jednocześnie ich prawnicy zasiadają w 
organach nadzoru spółki matki lub spółki córki, co sprawia, że może 
pojawiać się konflikt interesów. Dlatego dodatkowo powinien 
znaleźć się zapis o wymaganym oświadczeniu w tym zakresie. 
Proponuje się rozważyć możliwość rozszerzenia uprawnień 
umożliwiających zasiadanie w radach nadzorczych o następujące 
certyfikaty:  
- Certified Internal Auditor (CIA) – instytucja akredytująca: Institute 
of Internal Auditors (IIA)  
- Certified Information Systems Auditor (CISA) - instytucja 
akredytująca: Information Security Audit and Control Association 
(ISACA)  
- Certified Fraud Examiner (CFE) - instytucja akredytująca: 
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  

Nieuwzględniona. 
Art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy stanowi, że 
kandydat na członka organu nadzorczego nie 
może wykonywać zajęć pozostających w 
sprzeczności z obowiązkami członka organu 
nadzorczego albo mogłyby wywoływać 
podejrzenie o stronniczość lub interesowność 
lub rodzić konflikt interesów wobec 
działalności spółki. 
 
Nieuwzględniona. 
Projektodawca nie zakładał rozszerzania 
katalogu certyfikatów, których posiadanie 
umożliwia spełnienie wymogów na kandydata 
na członka organu nadzorczego.  
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Rada wnosi o rozważenie potrzeby uszczegółowienia przepisu 
dotyczącego studiów MBA. W jej ocenie z egzaminu powinny 
zwalniać studia MBA, które realizowane są przez wyższą uczelnię 
(lub jednostkę z nią powiązaną), posiadającą status członka w 
stowarzyszeniach akredytujących programy MBA. 
 
Niepokojąco brzmi propozycja zmiany przepisu art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. 
c przewidująca, że w organach nadzorczych spółek z udziałem SP 
mogłyby zasiadać jedynie osoby, które ukończyły studia MBA; należy 
wziąć pod uwagę oczywisty fakt, że znaczna część wysokiej klasy 
specjalistów (ekspertów) nie posiada dzisiaj takich tytułów, a 
przecież w organach nadzorujących winni zasiadać najlepsi 
kandydaci, reprezentujący najlepiej pojmowane interesy SP. 

 
 
 
Nieuwzględniona. 
 
 
 
 
 
Nieuwzględniona 
Ukończenie studiów podyplomowych typu 
MBA jest jednym z kryteriów umożliwiających 
spełnienie wymogów na kandydata na członka 
organu nadzorczego.  
 
 

8. Art. 25  Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

art. 25 ust. 1.: termin 7 dni należy zamienić na 7 dni roboczych lub 
14 dni kalendarzowych. 
 
art 25 ust 2: proponuje się dodać informację o tym, czy kandydat 
został zatwierdzony do RN przez jakikolwiek podmiot, ale nie objął 
jeszcze tej funkcji. 
 
Wydaje się, że powinno być "są aktualne, nie wcześniejsze niż dwa 
miesiące przed złożeniem wniosku". 
 
Dokonywana przez Radę ocena spełnienia przez kandydata 
wymogów z art. 19 ustawy z 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym opiera się o oświadczenia składane przez samego 
kandydata o spełnieniu przezeń wymagań bądź o braku okoliczności 
wykluczających jego kandydowanie. W oparciu o art. 25 ww. ustawy, 
w zasadzie całe postępowanie oceniające opiera się na niezbędnych 
oświadczeniach i informacjach dołączanych przez kandydata do 
wniosku (w tym informacji o niekaralności). Do wniosku można 
wprawdzie dołączać dokumenty i oświadczenia kandydata dotyczące 
innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez 
niego wymogów określonych w art. 19 ww. ustawy, jednak Radzie 

Nieuwzględniona. 
 
 
Nieuwzględniona 
 
 
 
Uwzględniona  
 
 
Nieuwzględniona 
Możliwość żądania dodatkowych dokumentów 
przez Radę może znacznie wydłużyć 
postępowanie przed Radą 
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nie przyznaje się prawa żądania przedłożenia innych dokumentów 
celem weryfikacji oświadczeń kandydata nawet wówczas, gdy pojawi 
się wątpliwość co do prawdziwości złożonych oświadczeń. Zasadne 
wydaje się przyznanie Razie kompetencji w zakresie żądania 
przedłożenia innych dokumentów celem weryfikacji oświadczeń 
kandydata, bowiem samo uzupełnienie wniosku wydaje się 
narzędziem niewystarczającym do dokonania wyczerpującej 
weryfikacji. 

9. Dodanie 
nowego 
przepisu do art. 
25  

Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych  

Należy rozważyć wprowadzenie do ustawy dodatkowego ustępu, np. 
do art. 25, mówiącego o tym, że uchwała podjęta przez Radę ważna 
jest na czas danej kadencji wskazanej we wniosku oraz o tym, że 
uchwała traci moc, jeśli kandydat do RN nie zostanie powołany do 
organu nadzoru w ciągu 3 lub 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały 
przez Radę.  
 

Nieuwzględniona. 

10. Dodanie 
nowego 
przepisu art. 
26a 

Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

Po art. 26 proponuje się dodać art. 26a w brzmieniu: „W przypadku 
zaistnienia konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu 
interesów członek Rady wyłącza się od udziału w postępowaniu”. 
 

Nieuwzględniona. 
  

11. Art. 27 Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych  

art. 27 ust 1: proponuje się poszerzyć o zdanie: Rada może działać, w 
przypadku gdy w jej skład wchodzi co najmniej 7 członków, 
natomiast uchwały Rady są ważne, jeśli w głosowaniu bierze udział 
przynajmniej 5 członków Rady. Ponadto proponuje się dodać zdanie 
trzecie w brzmieniu (dotychczasowe zdanie trzecie stałoby się 
zdaniem czwartym): „W przypadku braku rozstrzygnięcia w wyniku 
głosowania zarządza się ponowne głosowanie w terminie 
przewidzianym ustawą”. 
 

Uwzględniona. 
W art. 28 dodano ust. 2a: „Ustanie 
członkostwa w Radzie nie wstrzymuje jej prac, 
chyba że skład Rady uległ zmniejszeniu 
o więcej niż 2 członków” 

12. Dodanie 
nowego 
przepisu 

Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

Należy rozważyć wprowadzenie dodatkowego ustępu 
rozstrzygającego o tym, że przed podjęciem decyzji w sprawie 
zatwierdzenia kandydatur do RN Rada może zaprosić kandydata na 
swoje posiedzenie. W szczególności dotyczy to kandydatów do 
spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. 
Bez względu na miejsce uregulowania (ustawa czy rozporządzenie 
PRM) zasadne wydaje się uregulowanie kwestii dotyczących 

Nieuwzględniona. 
Możliwość zapraszania osób przez 
Przewodniczącego na posiedzenia Rady wynika 
z Regulaminu organizacyjnego Rady 
stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 
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zapraszania na posiedzenia Rady kandydatów do rad nadzorczych 
spółek wyszczególnionych w propozycji brzmienia art. 13. ust.1. 
projektu ustawy, jest to bowiem lista spółek szczególnie ważnych dla 
interesów Skarbu Państwa. 

13. Dodanie 
nowego 
przepisu 

Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

Należy rozważyć wprowadzenie dodatkowego zapisu, iż Rada może 
zgłaszać opinie i sugestie dotyczące „funkcjonowania spółek Skarbu 
Państwa i państwowych osób prawnych oraz ich otoczenia 
bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów". 

Nieuwzględniona. 
Rada może występować do Prezesa Rady 
Ministrów z takimi wnioskami także bez 
podstawy prawnej do tego w ustawie 

14. Dodanie 
nowego 
przepisu 

Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

Proponuje się rozważyć wprowadzenie regulacji zobowiązującej 
kandydata do organu nadzorczego do przedstawienia na piśmie 
jednostronicowego opisu działań, które zamierza podjąć jako 
członek organu. 
 

Nieuwzględniona. 

15. Propozycja 
uchylenia art. 5 
projektu 

Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

W projekcie ustawy proponuje się również uchylenie art. 5, bo 
operatorzy przesyłowi bezwzględnie należą do spółek szczególnie 
ważnych dla SP, a tym samym Rada powinna opiniować kandydatów 
do tych spółek w drodze zapraszania (jak z art. 13.1.); nie widać 
żadnej przesłanki, dla której ma być utrzymane takie rozróżnienie. 

Nieuwzględniona. 
Przedmiotowy przepis jest implementacją 
dyrektywy gazowej nr 2009/73 i dot. energii 
elektrycznej nr 2009/72 i już znajduje się w 
ustawie – Prawo energetyczne. 

16. Dodanie 
nowego 
przepisu 

Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

Proponuje się wprowadzenie zakazu kandydowania do rad 
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób 
prawnych osób pełniących funkcje organów wykonawczych 
jednostek samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent 
miasta).  
 

Nieuwzględniona. 
Projektodawca nie zakładał rozszerzania 
ograniczeń do zasiadania w organach 
nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu 
Państwa 

17. Dodanie 
nowego 
przepisu 

Rada do spraw 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych 

Zasadnym wydaje się pogląd o potrzebie uregulowania w 
rozporządzeniu PRM wysokości wynagrodzenia członków Rady i jej 
Przewodniczącego, dlatego w projekcie ustawy powinien znaleźć się 
tzw. przepis materialny, dający odpowiednie uprawnienie PRM do 
wprowadzenia takiego uregulowania.  

Uwzględniona 

18.  Dodanie 
nowego 
przepisu 

Ambasada Brytyjska Wprowadzenie certyfikatów CIMA i CGMA jako przesłanek 
umożliwiające spełnienie wymogów na kandydata na członka organu 
nadzorczego. 

Nieuwzględniona. 
Projektodawca nie zakładał rozszerzania 
katalogu certyfikatów, których posiadanie 
umożliwia spełnienie wymogów na kandydata 
na członka organu nadzorczego 
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2. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii 

Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym. 

 
Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 
Europejskim Bankiem Centralnym. 
 
Zgodnie z opinią Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wyrażoną pismem z dnia 24 października 2018 r., znak: DPUE.920.1525.2017/12/kr, projekt ustawy 
nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
 

3. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa.  

 
Chartered Institute of Management Accountants oddział w Polsce.  
 

 





 
 

Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia  

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego Skarbu Państwa
 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735, 2024 i …) zarządza się, co 

następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób gospodarowania składnikami 

rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i 

darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników 

jednostek, zwanych dalej „jednostką”. 

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć 

składniki rzeczowe majątku ruchomego, które: 

a) nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z 

działalnością jednostki lub 

b) nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w jednostce, a ich 

przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub 

c) nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa lub dostosowanie byłyby 

ekonomicznie nieuzasadnione; 

2) zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć 

składniki rzeczowe majątku ruchomego: 
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a) posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie 

nieuzasadniona, lub 

b) zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub 

c) które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub 

d) które są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony; 

3) znacznej wartości – należy przez to rozumieć wartość przekraczającą 24 000 zł. 

Rozdział 2 

Sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego  

§ 3. Jednostka przy zagospodarowaniu składników rzeczowych majątku ruchomego 

ustala wartość poszczególnych składników według ich wartości rynkowej, na podstawie 

przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z 

uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie, chyba że z przepisów 

szczególnych wynika inaczej. 

§ 4. 1. Jednostka wykorzystuje składniki rzeczowe majątku ruchomego do realizacji 

swoich zadań oraz gospodaruje tymi składnikami w sposób oszczędny i racjonalny. 

2. Jednostka utrzymuje składniki rzeczowe majątku ruchomego w stanie 

niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania 

rzeczy. 

3. Składniki rzeczowe majątku ruchomego jednostki mogą być wykorzystywane do 

jednoczesnej realizacji zadań innych jednostek, jeżeli nie ogranicza to wykonywania 

własnych zadań jednostki i nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po jej stronie. 

§ 5. 1. Jednostka analizuje na bieżąco stan majątku ruchomego, z uwzględnieniem jego 

stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania. 

2. W przypadku stwierdzenia w toku bieżącej działalności albo w trakcie inwentaryzacji, 

że składniki rzeczowe majątku ruchomego spełniają kryteria, o których mowa w § 2 pkt 1–3, 

jednostka powołuje komisję do oceny przydatności tych składników oraz praw do dalszego 

użytkowania. Komisja przedstawia propozycje dotyczące dalszego użytkowania albo 

zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zbędnego lub zużytego, z 

przeznaczeniem do zagospodarowania w sposób określony w § 8. 

3. W skład komisji powołuje się co najmniej trzy osoby spośród pracowników jednostki, 

przy czym skład komisji może być mniejszy, jeżeli liczba pracowników uniemożliwia 
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powołanie składu trzech osób. 

4. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej oceny, o której mowa w ust. 2. 

5. Do protokołu, o którym mowa w ust. 4, komisja załącza wykaz zużytych i zbędnych 

składników rzeczowych majątku ruchomego, z propozycją sposobu ich zagospodarowania. 

§ 6. Przed wyborem sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku 

ruchomego jednostka ustala wartość poszczególnych składników rzeczowych majątku 

ruchomego. 

§ 7. 1. O zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii 

majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje jednostka. 

2. Jednostka zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

jednostki informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, 

których wartość przekracza 1200 zł. 

§ 8. 1. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem 

sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego o znacznej wartości mogą 

być przedmiotem darowizny, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku. 

3. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 

uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek. 

4. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w 

sposób, o którym mowa w ust. 1, mogą być zlikwidowane. 

5. Decyzja o zagospodarowaniu składników rzeczowych majątku ruchomego o wartości 

przekraczającej 200 000 zł, określonej na dzień podjęcia decyzji o zagospodarowaniu w 

sposób, o którym mowa w ust. 1 i 4, jest podejmowana w porozumieniu z Prezesem 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozdział 3 

Sprzedaż, dzierżawa oraz najem zbędnych lub zużytych składników rzeczowych 

majątku ruchomego  

§ 9. 1. Jednostka sprzedaje składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości 

przekraczającej wartość, o której mowa w § 7 ust. 2, w trybie przetargu publicznego, zwanego 
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dalej "przetargiem", publicznego zaproszenia do rokowań albo aukcji. 

2. Trybu aukcji nie stosuje się w przypadku sprzedaży składników rzeczowych majątku 

ruchomego o znacznej wartości. 

3. Aukcja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być przeprowadzona między jednostką i 

zainteresowanymi osobami w formie elektronicznej, w tym z wykorzystaniem 

ogólnodostępnych internetowych portali aukcyjnych. 

§ 10. 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza jednostka. 

2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w 

składzie co najmniej trzyosobowym, powołana spośród pracowników jednostki, przy czym 

skład komisji może być mniejszy, jeżeli liczba pracowników uniemożliwia powołanie składu 

trzech osób. 

§ 11. 1. Cenę wywoławczą w przetargu ustala się w wysokości odpowiadającej wartości, 

o której mowa w § 6. 

2. Sprzedaż w trybie przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z 

zastrzeżeniem § 23 ust. 2. 

§ 12. Przedmiotem przetargu może być jeden lub więcej składników rzeczowych majątku 

ruchomego. 

§ 13. 1. Jednostka zamieszcza ogłoszenie o przetargu, w którym podaje termin 

przeprowadzenia przetargu. 

2. Między datą ogłoszenia o przetargu a terminem składania ofert powinno upłynąć co 

najmniej 14 dni. 

3. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informację o więcej niż jednym przetargu. 

§ 14. Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności: 

1) nazwę i siedzibę jednostki; 

2) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu; 

3) miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku 

ruchomego; 

4) rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego; 

5) wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia; 

6) cenę wywoławczą; 

7) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta; 
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8) termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca; 

9) zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn; 

10) informację o treści przepisów § 16, § 17 i § 19; 

11) termin zawarcia umowy sprzedaży. 

§ 15. 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej jednostki. 

2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się także w miejscu publicznie dostępnym w lokalu 

jednostki, a także w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 

§ 16. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% 

ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. 

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. 

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 

odrzucenia oferty. 

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

§ 17. 1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; 

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i 

terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. 

§ 18. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa: 

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu; 

2) ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we 

wskazanym terminie, miejscu i formie; 

3) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o 
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przetargu. 

§ 19. 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium; 

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

§ 20. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

§ 21. 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

2. Zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego jednostki 

organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej podległej temu samemu organowi lub przez 

niego nadzorowanej nie mogą nabywać: 

1) kierownik jednostki; 

2) główny księgowy jednostki organizacyjnej; 

3) osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce organizacyjnej; 

4) osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników do 

kategorii majątku zbędnego lub zużytego; 

5) osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 1–4, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do 

bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w pkt 1–4. 

3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa 

postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Do aukcji 

przepisy § 28–34 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku aukcji, o której mowa w ust. 3, komisja przetargowa zawiadamia 

oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. 

§ 22. 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 

ceny nabycia. 

§ 23. 1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, 
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jednostka ogłasza drugi przetarg. 

2. Drugi przetarg przeprowadza się w terminie do 3 miesięcy od dnia zamknięcia 

pierwszego przetargu. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać obniżona, jednak 

nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu. 

§ 24. 1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien 

zawierać w szczególności: 

1) określenie miejsca i czasu przetargu; 

2) imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej; 

3) wysokość ceny wywoławczej; 

4) zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie; 

5) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży; 

6) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę; 

7) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny; 

8) wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej. 

2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie, o którym mowa w § 22 ust. 1, 

należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole. Taką wzmiankę należy uczynić 

także o wpłaceniu ceny nabycia w terminie, o którym mowa w § 22 ust. 1. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza jednostka. 

§ 25. 1. Jednostka może sprzedać w trybie publicznego zaproszenia do rokowań składniki 

rzeczowe majątku ruchomego, jeżeli składniki mają cechy sprzętu specjalistycznego, 

wykorzystywanego do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez podmioty 

upoważnione do wykonywania tych czynności. 

2. Do ogłoszenia o publicznym zaproszeniu do rokowań przepisy § 14 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Jednostka występuje do wybranych przez siebie podmiotów, co do których można 

spodziewać się zainteresowania sprzedawanymi składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego, z informacją o publicznym zaproszeniu do rokowań. 

4. Celem publicznego zaproszenia do rokowań jest uzyskanie w drodze negocjacji z 

oferentami najwyższej możliwej ceny za sprzedawane składniki rzeczowe majątku 

ruchomego. 

§ 26. 1. Rokowania prowadzi komisja w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana 

spośród pracowników jednostki, przy czym skład komisji może być mniejszy, jeżeli liczba 
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pracowników uniemożliwia powołanie składu trzech osób. 

2. Jednostka ustala zasady działania komisji do spraw rokowań. 

3. Komisja sporządza ramowy program negocjacji, w którym przedkłada do 

zatwierdzenia warunki graniczne transakcji, w tym cenę wyjściową i cenę minimalną, do 

jakiej możliwe jest obniżenie ceny w negocjacjach. 

4. Cena minimalna, o której mowa w ust. 3, nie może być niższa od wartości, o której 

mowa w § 6. 

5. Warunki graniczne, z wyjątkiem ceny wyjściowej, nie mogą być udostępnione osobom 

trzecim. 

§ 27. 1. Do sprzedaży w trybie aukcji przepisy § 11, § 12, § 15 ust. 1, § 16 ust. 1, 2 i 4, § 

18, § 19, § 23 i § 24 stosuje się odpowiednio. 

2. Aukcję prowadzi wyznaczona osoba, zwana dalej „prowadzącym aukcję”. 

§ 28. Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje licytantom (oferentom) do 

wiadomości: 

1) przedmiot aukcji; 

2) cenę wywoławczą; 

3) warunki dotyczące wysokości postąpienia, o których mowa w § 31; 

4) termin uiszczenia ceny nabycia; 

5) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu o 

aukcji; 

6) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali 

dopuszczeni do aukcji. 

§ 29. Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji. 

§ 30. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego 

majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży. 

§ 31. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej 

niż wysokość wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant 

zaoferował cenę wyższą. 

§ 32. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim 

ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. 
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§ 33. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. 

§ 34. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu 

przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, 

licząc od dnia przybicia. 

§ 35. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu 

ceny nabycia. 

§ 36. 1. Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości niższej niż kwota, o 

której mowa w § 7 ust. 2, posiadające ustaloną cenę, mogą być sprzedawane bez stosowania 

trybów określonych w § 9. 

2. Składniki rzeczowe majątku ruchomego o łącznej wartości do 3500 zł, oddane 

pracownikowi jednostki pozostającemu w stosunku pracy do użytku służbowego na okres co 

najmniej jednego roku, mogą zostać sprzedane temu pracownikowi z pominięciem trybów 

określonych w § 9. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się do osób pozostających w stosunku służby w rozumieniu art. 8 

ust. 15 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz do osób delegowanych na podstawie odrębnych 

przepisów. 

§ 37. Do oddania w najem lub dzierżawę składnika rzeczowego majątku ruchomego 

przepisy o sprzedaży tego składnika stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 4 

Przekazywanie i darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego  

§ 38. 1. Jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego 

innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo 

bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu. 

2. Jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego 

instytucji gospodarki budżetowej za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej 

instytucji funkcję organu założycielskiego. 

3. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu 

lub organu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 7. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać w szczególności: 
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1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika 

rzeczowego majątku ruchomego; 

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy; 

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostaną odebrane w 

terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest rozpatrywany w terminie 60 dni od daty jego 

wpływu. 

6. Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

zawierającego w szczególności: 

1) oznaczenie stron; 

2) nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego; 

3) wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, a także wartości tych; 

4) niezbędne informacje o składniku rzeczowym majątku ruchomego; 

5) okres, w którym składnik rzeczowy majątku ruchomego będą używane przez jednostkę 

korzystającą; 

6) miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego; 

7) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do 

podpisania protokołu. 

7. W przypadku wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej nieodpłatne przekazanie, służących do 

wykonywania tych zadań, składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić bez 

wniosku, o którym mowa w ust. 3, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 

mowa w ust. 6. 

8. Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego 

na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1 i 7, zamieszczane są w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej jednostki. 

§ 39. 1. Jednostka może dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego 

na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o 

których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji 

pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, 

leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub 

turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych. 
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2. Składniki rzeczowe majątku ruchomego stanowiące dobra kultury, w tym zabytki w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), oraz związane z tymi składnikami inne 

składniki rzeczowe majątku ruchomego, przekazuje się w formie darowizny instytucjom 

kultury. 

3. Do darowizny, o której mowa w ust. 1, przepis § 38 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

4. Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać w szczególności statut 

zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu 

wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia 

kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny. 

5. Informacje o darowiznach, o których mowa w ust. 1, zamieszczane są w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej jednostki. 

§ 40. 1. Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego, przekazywanego w trybie § 

38, określa się według wartości początkowej. 

2. Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego, darowanego w trybie § 39, określa 

się według wartości księgowej. 

§ 41. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, których dopuszczenie do obrotu 

handlowego wymaga uzyskania certyfikatu zgodności, mogą być przekazane nieodpłatnie 

podmiotom wykonującym stosowne badania, jeżeli koszt uzyskania certyfikatu zgodności 

przekraczałby spodziewane wpływy ze sprzedaży tych składników, a mogą one być 

wykorzystane do celów naukowo-badawczych. 

Rozdział 5 

Likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 

§ 42. 1. Likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 

dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie, w przypadku gdy 

ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna. 

2. Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, stanowiące odpady w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954), 

są unieszkodliwiane. 

3. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, które były wykorzystywane do wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych przez podmioty upoważnione do wykonywania tych 
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czynności, mogą być zniszczone bez próby sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny 

lub sprzedaży na surowce wtórne. 

4. Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna w składzie co najmniej trzyosobowym, 

powołana spośród pracowników jednostki, przy czym skład komisji może być mniejszy, jeżeli 

liczba pracowników uniemożliwia powołanie składu trzech osób. 

5. Z czynności zniszczenia komisja likwidacyjna sporządza protokół zawierający 

następujące dane: 

1) datę zniszczenia; 

2) nazwę, rodzaj, cechy identyfikujące oraz wartość składnika rzeczowego majątku 

ruchomego; 

3) przyczynę zniszczenia; 

4) imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji likwidacyjnej. 

6. Unieszkodliwienia składników rzeczowych majątku ruchomego dokonują 

przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, którzy zostali 

wskazani w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576) 

lub którzy uzyskali zezwolenie na przetwarzanie odpadów na podstawie art. 41 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Rozdział 6 

Przepis przejściowy i końcowy 

§ 43. Jednostka może również dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku 

ruchomego na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 

2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie rozporządzenia, 

niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi. 

§ 44. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
1)

. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW

                                                           
1)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 

poz. 729), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy 

z dnia …  o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. …). 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 5 ust. 2  ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259), 

zwanej dalej „ustawą”, która zobowiązuje Radę Ministrów, do określenia w drodze 

rozporządzenia szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, wynajmu, przekazywania i darowizny, a także 

likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa. Uwzględniając 

zasady, o których mowa w ww. ustawie, wymóg stosowania trybu przetargu lub aukcji przy 

rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych o znacznej wartości oraz określone 

w odrębnych przepisach zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów 

publicznych. 

Ze względu na szczególny charakter mienia publicznego Rada Ministrów w drodze 

rozporządzenia określa szczegółowe zasady gospodarowania mieniem ruchomym, ze 

szczególnym uwzględnieniem wyłaniania z tego mienia majątku zbędnego i zużytego oraz 

postępowania z takim majątkiem. Rozporządzenie określa dwie podstawowe ogólne zasady 

gospodarowania składnikami majątku jednostki. Po pierwsze zobowiązuje jednostkę do 

wykorzystywania składników majątku ruchomego dla realizacji swoich zadań oraz do 

gospodarowania nimi w sposób oszczędny i racjonalny. Ponadto jednostka jest zobowiązana 

do utrzymania majątku w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia oraz 

do zapewnienia nad nimi efektywnego nadzoru. 

Projektowane rozporządzenie posługuje się pojęciem „jednostka”, przez co rozumie się 

organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek, przez którego należy rozumieć 

osobę, które na podstawie odrębnych przepisów jest odpowiedzialna za gospodarowanie 

mieniem jednostki. Dlatego to kierownik podejmuje wszelkie decyzje związane z majątkiem, 

również dotyczące tego, które składniki mienia są w jednostce przydatne, a które należy 

uznać za zbędne lub zużyte. Decyzje te podejmuje na podstawie analizy stanu majątku, 

przeprowadzanej w toku bieżącej działalności albo przy okazji inwentaryzacji. 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2007 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt będzie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.  poz. 

597), w związku z czym nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w tych 

przepisach. 

Projektowana regulacja prawna nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu 
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 
Państwa 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Sekretarz Stanu Michał Dworczyk 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 

 
Data sporządzenia:  
 
Źródło: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym 
 
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady 
Ministrów: ……….. 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 
ruchomego Skarbu Państwa stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259). Powyższe przepisy zobowiązują Radę Ministrów do 
określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 
ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, wynajmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, uwzględniając 
konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Ze względu na szczególny charakter mienia publicznego Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa szczegółowe 
zasady gospodarowania mieniem ruchomym, ze szczególnym uwzględnieniem wyłaniania z tego mienia majątku zbędnego 
i zużytego oraz postępowania z takim majątkiem. Rozporządzenie określa dwie podstawowe ogólne zasady 
gospodarowania składnikami majątku jednostki. Po pierwsze zobowiązuje jednostkę do wykorzystywania składników 
majątku ruchomego dla realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania nimi w sposób oszczędny i racjonalny. Ponadto 
jednostka jest zobowiązana do utrzymania majątku w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia oraz 
do zapewnienia nad nimi efektywnego nadzoru.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy administracji publicznej Brak danych 
całościowych z uwagi 
na brak analiz w tym 

zakresie 

Brak Poszerzenie lub zmiana części 
kompetencji. 

Państwowe osoby prawne Brak danych 
całościowych z uwagi 
na brak analiz w tym 

zakresie 

Brak Poszerzenie lub zmiana części 
kompetencji. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z § 70 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt 
zostanie udostępniony na stronie Rządowy Proces Legislacyjny prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania 
Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 
budżet jednostek samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia ma charakter techniczny i nie generuje nowych wydatków. Projekt jest 
neutralny dla sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projekt nie będzie miał wpływu na przedsiębiorstwa. 

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe.  
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Projekt będzie miał wpływ na mienie państwowe, gdyż określa szczegółowy sposób 
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego szerokiej grupy jednostek  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-11-db 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia  

w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż 

Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub 

państwowe osoby prawne 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735, 2024 i …) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni 

niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub 

państwowe osoby prawne, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
1)

. 

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) 

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia …2018 r. w sprawie 

wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie 

Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U. poz. …), które traci moc z dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Prezesa Rady Ministrów  

z dnia …… (poz. ……..) 

  

 

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA 

WYKONUJĄ INNI NIŻ PREZES RADY MINISTRÓW CZŁONKOWIE RADY 

MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE 

 

Lp. FIRMA SPÓŁKI 

CZŁONEK 

RADY 

MINISTRÓW, 

PEŁNOMOCNIK 

RZĄDU, 

PAŃSTWOWA 

OSOBA 

PRAWNA 

NUMER 

KRS 

ZAKRES 

PRZEKAZYWANYCH 

UPRAWNIEŃ 

1.  BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Zakopanem 

 0000219832  

2.  Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Poznaniu 

 0000379574  

3.  Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie 

 0000294679  

4.  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 

Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie 

 0000062594  

5.  Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt Spółka 

Akcyjna  

z siedzibą w Katowicach 

 0000059625  
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6.  Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego 

Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Bytomiu 

 0000223325  

7.  Centrum Badań i Dozoru Górnictwa 

Podziemnego  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą  

w Lędzinach 

 0000067459  

8.  Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Poznaniu 

 0000064511  

9.  ENEA Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

 0000012483  

10.  ENERGA Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

 0000271591  

11.  Fabryka Elementów Złącznych Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Siemianowicach Śląskich 

 0000097998  

12.  Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Będzinie 

 0000069315  

13.  Holding KW Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Katowicach 

 0000684374  

14.  HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Gliwicach 

 0000076693  

15.  HUTMAR Spółka Akcyjna 

 z siedzibą w Częstochowie 

 0000114383  

16.  Instytut Automatyki Systemów 

Energetycznych Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą we Wrocławiu 

 0000288091  

17.  Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą 

w Jastrzębiu Zdroju 

 0000072093  
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18.  Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 

 0000088012  

19.  JSW KOKS Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Zabrzu 

 0000445684  

20.  Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna 

z siedzibą  

w Katowicach 

 0000046994  

21.  KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Lubinie 

 0000023302  

22.  Kopalnia Soli ,,Wieliczka” Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Wieliczce 

 0000278401  

23.  Kopalnia Soli Bochnia  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Bochni 

 0000478929  

24.  Kopalnie Surowców Mineralnych 

,,KOSMIN” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach 

Wrocławskich 

 0000085112  

25.  LOTOS PETROBALTIC Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

 0000171101  

26.  Nieruchomości KW Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Katowicach 

 0000684366  

27.  PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

 0000059307  

28.  Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Katowicach 

 0000709363  

29.  Polskie Górnictwo Naftowe  

i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

 0000059492  

30.  Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw 

Płynnych ,,NAFTOPORT” Spółka  

 0000065348  
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z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Gdańsku 

31.  PSK Rzeszów Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Rzeszowie 

 0000325752  

32.  Rafineria Nafty ,,GLIMAR” Spółka Akcyjna 

z siedzibą 

 w Strzyżowie 

 0000069432  

33.  Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka 

Akcyjna  

z siedzibą w Częstochowie 

 0000100887  

34.  SIARKOPOL Gdańsk Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Gdańsku 

 0000045354  

35.  Siarkopol Tarnobrzeg Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Tarnobrzegu 

 0000673893  

36.  Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Katowicach 

 0000077664  

37.  Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka 

Akcyjna  

z siedzibą w Bytomiu 

 0000027497  

38.  TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Katowicach 

 0000271562  

39.  Towarzystwo Finansowe Silesia Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Katowicach 

 0000002710  

40.  Walcownia Metali Nieżelaznych ,,ŁABĘDY” 

Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Gliwicach 

 0000374289  

41.  Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze 

,,Victoria” Spółka Akcyjna  

 0000056561  
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z siedzibą w Wałbrzychu 

42.  Węglokoks Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Katowicach 

 0000095342  

43.  Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury 

Przemysłowej ,,CHEMAR” Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Kielcach 

 0000146925  

44.  Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Warszawie 

 0000292313  

45.  Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka 

Akcyjna  

z siedzibą w Niedzicy 

 0000049056  

46.  Aplikacje Krytyczne Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie 

 0000636771  

47.  Totalizator Sportowy Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie 

 0000007411  

48.  Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

 0000055912  

49.  Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 

 0000046440  

50.  Agencja Rozwoju Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu 

Raciborskiego Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Raciborzu 

 0000207124  

51.  Akwen II Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą  

w Kielcach 

 0000135878  

52.  ,,ARELAN” Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łodzi  

 0000133116  

53.  AUTOSAN Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą 

 0000067912  
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w Sanoku 

54.  BEZETEN Spółka Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą 

 w Bytomiu 

 0000216521  

55.  BGE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Mysłowicach 

 0000362603  

56.  Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji 

Sanitarnych BEPIS Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Bielsku-Białej 

 0000128444  

57.  ,,BINGO CENTRUM” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

  

 0000187168  

58.  BIS-SUKCES Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Lublinie 

 0000105622  

59.  Biuro Handlowe ,,CONCRET” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  

w Bydgoszczy 

 0000130020  

60.  Cegielnie Kutnowskie Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Kaszewach Kościelnych 

 0000333979  

61.  ,,Centrum Handlowe Wschód” Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie 

 0000016065  

62.  Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 

Aparatury Badawczej i Dydaktycznej 

COBRABID Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie 

 0000284830  

63.  Chemia Polska Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Warszawie 

 0000100551  
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64.  Chłodnia ,,MORS-WOLA" Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie 

 0000305180  

65.  Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Cieszynie  

 0000274209 

 

 

66.  Daewoo Motor Polska Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą  

w Lublinie 

 0000037343  

67.  Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-

Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu 

 0000016853  

68.  Dom Hutników  

w Skierniewicach Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Skierniewicach  

 0000233164  

69.  ,,DRAGMOR” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Krakowie 

 0000054811  

70.  Drukarnia Narodowa Spółka Akcyjna w 

upadłości z siedzibą  

w Krakowie 

 0000035275  

71.  EHN Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Studzienicach 

 0000107547 

 

 

72.  ELEKTRIM - MEGADEX Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Warszawie 

 0000032649  

73.  Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Gdańsku   

 0000115362  

74.  ENERGOPOL-TRADE-INSTAL Spółka 

Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą 

 0000116192  
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 w Częstochowie  

75.  EUROLOT Spółka Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą  

w Warszawie 

 0000044777  

76.  Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed 

Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Łodzi  

 0000038333  

77.  Fabryka Łączników Radom Spółka Akcyjna 

w upadłości 

 z siedzibą w Siedlcach 

 0000072514  

78.  Fabryka Maszyn Introligatorskich 

,,INTROMA” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi  

 0000374222  

79.  Fabryka Maszyn w Leżajsku Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą 

 w Leżajsku 

 0000106213  

80.  Fabryka Obrabiarek do Drewna Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Bydgoszczy 

 0000080451  

81.  Fabryka Przyrządów  

i Uchwytów ,,BISON-BIAL” Spółka Akcyjna 

z siedzibą 

w Bielsku Podlaskim 

 0000020596  

82.  Fabryka Żarówek ,,HELIOS” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Katowicach 

 0000323946  

83.  FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Łodzi 

 0000097716  

84.  Federal-Mogul BIMET Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Gdańsku  

 0000054418  

85.  FP SPOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Ostrowie Wielkopolskim  

 0000045857  

86.  Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna   0000047030  
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z siedzibą w Karniowicach 

87.  H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

 0000010696  

88.  HOLAGRA Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Lesznie 

 0000046181  

89.  Huta ,,Kościuszko” Spółka Akcyjna w 

upadłości z siedzibą  

w Chorzowie 

 0000109444  

90.  Huta BATORY Spółka Akcyjna w upadłości 

z siedzibą  

w Chorzowie  

 0000049888  

91.  Huta Metali Nieżelaznych ,,Szopienice” 

Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą 

 w Katowicach 

 0000026012  

92.  Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości 

z siedzibą  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 0000014800  

93.  Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE 

Spółka Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą  

w Dąbrowie Górniczej 

 0000075508  

94.  Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE 

Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą  

w Zawierciu 

 0000043226  

95.  Instytut Wzornictwa Przemysłowego Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie  

 0000295898  

96.  INWESTSTAR Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Starachowicach 

 0000023144  

97.  Kama Foods Spółka Akcyjna w upadłości z 

siedzibą  

w Warszawie 

 0000085385  

98.  Kancelaria Gospodarcza ,,ADIUTOR" Spółka   0000064238  
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z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie 

99.  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

 0000106403  

100.  Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych 

Spółka Akcyjna 

w upadłości z siedzibą  

w Warszawie  

 0000171630  

101.  KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie 

 0000406958  

102.  Kombinat Budowlany Kołobrzeg Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą  

w Bezprawiu  

 0000309341  

103.  Kopalnie Odkrywkowe Surowców 

Drogowych  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w upadłości  

z siedzibą w Wilkowie 

 0000246335 

 

 

104.  ,,KORONKI” Spółka Akcyjna w upadłości z 

siedzibą  

w Brzozowie 

 0000047040  

105.  Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Kostrzynie nad Odrą  

 0000066104  

106.  Krakowski Park Technologiczny Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Krakowie 

 0000058058  

107.  Krakowskie Centrum Komunikacyjne Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Krakowie 

 0000022237  

108.  Krośnieńskie Huty Szkła  KROSNO Spółka 

Akcyjna  

 0000010660  
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w upadłości z siedzibą 

 w Krośnie  

109.  KRZYWA Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Legnicy 

 0000369398  

110.  Laboratorium Inteligentnego Miasta i 

Innowacyjnej Gospodarki Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

 0000590980 

 

 

111.  Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Siedlcach 

 0000047950  

112.  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy 

 0000033018  

113.  LEN Spółka Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą  

w Kamiennej Górze  

 0000006923  

114.  LOGOTEC ENGINEERING Spółka Akcyjna 

z siedzibą 

 w Mysłowicach  

 0000079849  

115.  LUBINEX Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Lubinie  

 0000036758  

116.  Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą  

w Świebodzinie 

 0000034968  

117.  Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi  

 0000014128  

118.  MAXER Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą 

 w Poznaniu 

 0000021977  

119.  Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

 0000060730  

120.  „MESKO - AGD” Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością  

 0000034886  
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z siedzibą w Skarżysku Kamiennej 

121.  Meprozet Kościan Spółka Akcyjna z siedzibą 

 w Kościanie 

 0000070348  

122.  METALCHEM Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą 

 w Annopolu 

 0000061298  

123.  METRON – NIGA Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą 

 w Krakowie 

 0000057827  

124.  METRON-TERM Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Toruniu 

 0000166294  

125.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Lesznie  

 0000016985  

126.  Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie 

 0000107392  

127.  Nakielskie Zakłady Maszyn  

i Urządzeń Gastronomicznych ,,SPOMASZ” 

Nakło Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Nakle nad Notecią  

 0000049659  

128.  Nowe Centrum Administracyjne Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Krakowie 

 0000532625  

129.  OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Krakowie 

 0000245701  

130.  Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego 

LINOPŁYT Spółka Akcyjna  

 0000217265  
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w likwidacji w upadłości  

z siedzibą w Wołczynie  

131.  Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego 

STOMIL Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z siedzibą w Piastowie 

 0000173377  

132.  POLANIA Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Gnieźnie  

 0000288816  

133.  ,,POL-DRÓG Chojnice” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą  

w Pawłówku 

 0000111726  

134.  ,,POLMO GNIEZNO” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gnieźnie 

 0000095097  

135.  Pol-Mot Holding Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie 

 0000016274  

136.  Polski Monopol Loteryjny  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą 

w Warszawie  

 0000077431  

137.  Polskie Centrum Badań  

i Certyfikacji Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

 0000144813  

138.  Polskie Centrum Operacji Kapitałowych 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Warszawie 

 0000031738  

139.  Polskie Nagrania Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą 

 0000235550  
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w Warszawie 

140.  Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku 

 0000052733  

141.  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Sopocie 

 0000033744  

142.  PREFBET Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Katowicach 

 0000121606  

143.  Przedsiębiorstwo  Przemysłu Bawełnianego 

ZAMTEX Spółka Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą  

w Zambrowie  

 0000049952  

144.  Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej 

Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Kazimierzy Wielkiej  

 0000106418  

145.  Przedsiębiorstwo Handlowe ,,Agroma” 

Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Świerklańcu 

 0000276247  

146.  Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i 

Melioracji  

w Wągrowcu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością 

w upadłości z siedzibą  

w Wągrowcu 

 0000311546  

147.  Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i 

Częściami Zamiennymi POLMOZBYT 

JELCZ Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Jelczu Laskowicach 

 0000084262  

148.  Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami 

Hutniczymi ,,CENTROSTAL” Spółka 

 0000060516  



– 16 – 

 

Akcyjna  

w upadłości z siedzibą  

w Rzeszowie 

149.  Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe 

,,Nida” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie 

 0000058719  

150.  Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-

Młynarskiego ,,PZZ” Spółka Akcyjna w 

upadłości 

z siedzibą w Kozłowie 

 0000179749  

151.  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 

DROGOWYCH ,,DROMOS” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą  

w Woli Rębkowskiej 

 0000084500  

152.  Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Łodzi  

 0000360701  

153.  Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół 

,,CEZAS” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą  

w Warszawie 

 0000372067  

154.  Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół ,,Cezas” 

Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Białymstoku 

 0000106766  

155.  Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Kobyłce 

 0000302817  

156.  Przędzalnia Czesankowa ELANEX Spółka 

Akcyjna  

 0000136430  
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w likwidacji z siedzibą 

w Częstochowie 

157.  Przędzalnia Zawiercie Spółka Akcyjna w 

upadłości z siedzibą  

w Zawierciu  

 0000063527 

 

 

158.  ,,PZZ AGRO-PIAST” Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Chorzelowie 

 0000108580  

159.  RAPZ Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą  

w Dąbrowie Górniczej  

 0000122489  

160.  Regnon Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Katowicach 

 0000072586  

161.  REK-SWED Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Blękwicie 

 0000222843  

162.  ,,Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Chorzowie    
 0000224997 

 

163.  Rzeszowskie Zakłady Graficzne Spółka 

Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą  

w Rzeszowie 

 0000011274  

164.  SKLEJKA ORZECHOWO Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Orzechowie  

 0000491363  

165.  Specjalna Strefa Ekonomiczna 

,,Starachowice” Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Starachowicach 

 0000070790  

166.  Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej 

Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Kamiennej Górze 

 0000072790  

167.  ,,SPOMASZ” Bełżyce Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Bełżycach  

 0000245260  
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168.  Stilna Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Bytomiu 

 0000075683  

169.  Strzegomskie Zakłady Mechaniczne 

,,ZREMB” Spółka Akcyjna w upadłości  

z siedzibą w Strzegomiu  

 0000059104  

170.  ,,SUPON USŁUGI” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Białymstoku  

 0000346063  

171.  Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach  

 0000044260  

172.  Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie 

PZZ Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Szczecinie 

 0000109624  

173.  Termoizolacja Centrum Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu  

 0000141317  

174.  TEXTILIMPEX Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Łodzi 

 0000056440  

175.  Tłocznia Metali ,,Pressta” Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą  

w Bolechowie 

 0000026874  

176.  Tomaszowskie Kopalnie Surowców 

Mineralnych BIAŁA GÓRA Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Smardzewicach 

 0000062045  

177.  Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane 

,,TOMBUD'' Spółka Akcyjna w upadłości z 

siedzibą  

w Tomaszowie Lubelskim 

 0000079056  

178.  TONSIL Spółka Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą we Wrześni 

 0000021598  

179.  Tradecom Spółka Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą w Mielcu  

 0000050948  

180.  UML Development Spółka   0000291115  
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z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Katowicach 

181.  UNICON Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą  

w Białogardzie  

 0000303061  

182.  Unimor Radiocom Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą  

w Gdańsku 

 0000066791  

183.  UNITRA-UNIZET Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Warszawie 

 0000293968  

184.  Veolia Południe Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Tarnowskich Górach 

 0000212092  

185.  Vossloh Cogifer Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy 

 0000072843  

186.  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

,,INVEST PARK” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą  

w Wałbrzychu 

 0000059084  

187.  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju 

Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie 

 0000014479  

188.  Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Olsztynie  

 0000105443  

189.  Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane 

Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Warszawie  

 0000007634  

190.  Warszawskie Zakłady Mechaniczne ,,PZL-

WZM” 

 0000320810  
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w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie  

191.  WELUX Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

 0000015552  

192.  WISKORD  Spółka Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą  

w Szczecinie 

 0000393247  

193.  Wytwórnia Aparatury Wtryskowej ,,PZL-

Mielec” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą  

w Mielcu 

 0000055396 

 

 

194.  Wytwórnia Silników Wysokoprężnych 

,,ANDORIA” Spółka Akcyjna w likwidacji  

z siedzibą w Andrychowie 

 0000065325  

195.  Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL 

Krosno Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Krośnie  

 0000104893 

 

 

196.  Zakłady Chemiczne ,,JELCHEM'' Spółka 

Akcyjna 

z siedzibą w Jeleniej Górze 

 0000096722  

197.  Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Ostródzie  

 0000319968  

198.  Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS 

Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Brzozowie  

 0000107922  

199.  Zakład Utrzymania Ruchu ,,PZL-Mielec” 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą  

w Mielcu 

 0000076661  

200.  Zakłady Artykułów Technicznych 

,,ARTECH” Spółka z ograniczoną 

 0000326587  
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odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi  

201.  Zakłady Ceramiczne ,,BOLESŁAWIEC” 

w Bolesławcu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Bolesławcu  

 0000114136 

 

 

202.  Zakłady Chemiczne RUDNIKI Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Rudnikach 

 0000132241  

203.  Zakłady Futrzarskie ,,Kurów 1”Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Kurowie 

 0000002251  

204.  Zakłady Górniczo-Hutnicze ,,SABINÓW” 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie 

 0000610301  

205.  Zakłady Górniczo-Metalowe ,,Zębiec” w 

Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu 

 0000049427  

206.  Zakłady Maszynowe ,,HAMECH” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Hajnówce 

 0000294559 

 

 

207.  Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych 

,,DEZAM” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą 

w Dzierżoniowie 

 0000080230 

 

 

208.  Zakłady Metalurgiczne SKAWINA Spółka 

Akcyjna  

w likwidacji z siedzibą  

w Skawinie  

 0000038544  

209.  Zakłady Mięsne ,,PEKPOL OSTROŁĘKA” 

Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Ławach  

 0000029756  

210.  Zakłady Mięsne MAĆKO Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą 

w Zabrzu 

 0000239931  
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211.  Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT 

Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Bydgoszczy 

 0000011226  

212.  Zakłady Mięsne w Grodzisku Wielkopolskim 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim  

 0000120614  

213.  Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością 

w likwidacji z siedzibą  

w Witaszczykach 

 0000051300  

214.  Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego 

LENORA  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą w Łodzi 

 0000151326  

215.  Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

 0000057728  

216.  Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol 

Spółka Akcyjna w likwidacji 

z siedzibą w Bielsku Białej 

 0000069600  

217.  Zakłady Sprzętu Precyzyjnego ,,Niewiadów” 

Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą  

w Osiedlu Niewiadowie  

 0000048645 

 

 

218.  Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA 

Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą  

w Tomaszowie Mazowieckim 

 0000011591  

219.  Zakłady Tworzyw Sztucznych ,,Pronit” 

Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą  

w Pionkach 

 0000206684  

220.  Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka 

Akcyjna w upadłości 

 0000037545  
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z siedzibą w Lublinie 

221.  Zakłady Wyrobów Kamionkowych 

,,MARYWIL” Spółka Akcyjna w upadłości  

z siedzibą w Suchedniowie  

 0000046731 

 

 

222.  Zachodniopomorska Agencja Rozwoju 

Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Szczecinie 

 0000043530  

223.  Zakład Budowy Naczep Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w 

Nieżychowicach 

 0000093691  

224.  ZMK Spółka Akcyjna  

w likwidacji  

z siedzibą w Krakowie 

 0000056738  

225.  C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Gdyni 

 0000024354  

226.  Centrum Logistyczne GRYF Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Szczecinie 

 0000070356  

227.  Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna 

z siedzibą  

w Gdańsku 

 0000201647  

228.  Chłodnia Szczecińska  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą  

w Szczecinie 

 0000038389  

229.  Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Warszawie 

 0000285139  

230.  Gryf Nieruchomości Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Szczecinie 

 0000533455  

231.  Marina Hotele Service  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji  

 0000165153  
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z siedzibą w Szczecinie 

232.  Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Kołobrzegu 

 0000011871  

233.  Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Gdańsku 

 0000019880  

234.  Polskie Ratownictwo Okrętowe  

w Gdyni Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą  

w Gdyni 

 0000616517  

235.  Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej 

C. Hartwig Warszawa-Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

 0000062574  

236.  Stocznia Gdańska Spółka Akcyjna w 

upadłości z siedzibą 

w Gdańsku 

 0000687862  

237.  Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna w upadłości 

z siedzibą w Gdyni 

 0000060409  

238.  STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą  

w Szczecinie 

 0000028502  

239.  Stocznia Szczecińska Porta Holding Spółka 

Akcyjna 

w upadłości z siedzibą  

w Szczecinie 

 0000043467  

240.  Zarząd Morskich Portów Szczecin i 

Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Szczecinie 

 0000033768  

241.  Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka 

Akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

 0000040398  

242.  Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka 

Akcyjna  

z siedzibą w Gdyni 

 0000082699  
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243.  Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Hydrotechnicznego ODRA 3 Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Szczecinie 

 0000029387  

244.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w 

Tczewie Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Tczewie 

 0000081968  

245.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w 

Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie 

 0000015995  

246.  Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i 

Podwodnych  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gdańsku 

 0000051899  

247.  Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Warszawie 

 0000291803  

248.  PL.2012+Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie 

 0000293205  

249.  Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

 0000067663  

250.  Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków 

Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

 0000078704  

251.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Warszawie „Radio dla Ciebie” Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie 

 0000075953  

252.  „Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia  0000144370  
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Regionalna   

w Rzeszowie Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Rzeszowie 

253.  Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

 0000017753  

254.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Szczecinie „PR Szczecin”  Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Szczecinie 

 0000121087  

255.  Przedsiębiorstwo Wydawnicze 

,,RZECZPOSPOLITA'' Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie 

 0000572675  

256.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Białymstoku „Radio Białystok” Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Białymstoku 

 0000037873  

257.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Gdańsku „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku 

 0000195933  

258.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Katowicach „Radio Katowice” Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Katowicach 

 0000139719  

259.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Kielcach „Radio Kielce” Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Kielcach 

 0000124925  

260.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Koszalinie „Radio Koszalin” Spółka Akcyjna 

z siedzibą  

w Koszalinie 

 0000167073  

261.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Krakowie „Radio Kraków” Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Krakowie 

 0000049387  
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262.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Lublinie „Radio Lublin” Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Lublinie 

 0000130672  

263.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Łodzi „Radio Łódź” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Łodzi 

 0000144209  

264.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Poznaniu „Radio Poznań” Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

 0000097316  

265.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Olsztynie „Radio Olsztyn” Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Olsztynie 

 0000038114  

266.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Opolu 

 0000124187  

267.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza  

i Kujaw” Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Bydgoszczy 

 0000183992  

268.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we 

Wrocławiu „Radio Wrocław” Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

 0000089881  

269.  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w 

Zielonej Górze „Radio Zachód” Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze 

 0000082137  

270.  Techfilm Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

 0000120619  

271.  Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie 

 0000100679  

272.  Exatel Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 
 0000044577 

 

273.  Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Stalowej Woli 

 0000004324  
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274.  MESKO Spółka Akcyjna  

z siedzibą  

w Skarżysku Kamiennej 

 0000041811  

275.  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum 

Techniki Morskiej Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Gdyni 

 0000295769  

276.  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Oponiarskiego ,,STOMIL'' Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu 

 0000308183  

277.  Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Radomiu 

 0000489456  

278.  Polski Holding Obronny Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie 

 0000027151  

279.  ROSOMAK Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 

 0000231611  

280.  Stocznia Marynarki Wojennej Spółka 

Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  

w Gdyni 

 0000245948  

281.  ,,Stomil-Poznań'' Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Poznaniu 

 0000116560  

282.  Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-

Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie 

 0000303109  

283.  Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Zielonce 

 0000296158  

284.  Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka 

Akcyjna 

z siedzibą w Dęblinie 

 0000294345  

285.  Wojskowe Zakłady Kartograficzne Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie 

 0000295452  
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286.  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

 0000295398  

287.  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Bydgoszczy 

 0000295719  

288.  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka 

Akcyjna z siedzibą 

 w Warszawie 

 0000295379  

289.  Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Zegrzu 

 0000296096  

290.  Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Czernicy 

 0000301970  

291.  Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

 0000294799  

292.  Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Grudziądzu 

 0000309337  

293.  Zakłady Chemiczne ,,NITRO-CHEM'' Spółka 

Akcyjna 

z siedzibą w Bydgoszczy 

 0000006791  

294.  Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX  

w Krasnymstawie Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krasnymstawie 

 0000070087  

295.  Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Białymstoku 

 0000186112  

296.  Kosmo Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 

 0000087281  

297.  Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Toruniu 

 0000084678  

298.  Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 

Trzemeszno Spółka z ograniczoną 

 0000066285  
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odpowiedzialnością z siedzibą  

w Trzemesznie 

299.  Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą  

w Bydgoszczy 

 0000063796  

300.  Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu 

Zwierząt  

w Poznaniu z siedzibą  

w Tulcach Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością 

 0000119699  

301.  Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile 

ZETPEZET Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Pile 

 0000079715  

302.  Beskidzki Hurt Towarowy Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Bielsku-Białej 

 0000144861  

303.  Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-

Spożywczego Spółka Akcyjna z siedzibą  

we Wrocławiu 

 0000099256  

304.  ,,Lubelski Rynek Hurtowy'' Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Elizówce 

 0000047934  

305.  Małopolski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Tarnowie 

 0000045641  

306.  Podkarpackie Centrum Hurtowe 

AGROHURT Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Rzeszowie 

 0000022693  

307.  Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe Spółka 

Akcyjna  

z siedzibą w Białymstoku 

 0000045833  

308.  Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-  0000083121  
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Spożywcze Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Gdańsku 

309.  Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy 

,,GIEŁDA HURTOWA'' Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Legnicy 

 0000103624  

310.  Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy ,,Giełda 

Elbląska'' Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Elblągu 

 0000064518  

311.  ,,Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy'' Spółka 

Akcyjna 

z siedzibą w Radomiu 

 0000025769  

312.  Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna 

z siedzibą  

w Wałbrzychu 

 0000108417  

313.  ,,Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek 

Hurtowy'' Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Broniszach 

 0000056031  

314.  Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza 

Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

 0000104717  

315.  ,,Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy'' 

Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Zielonej Górze 

 0000086641  

316.  PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

we Wrocławiu 

 0000300736  

317.  ,,PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

Akcyjna'' z siedzibą  

w Warszawie 

 0000037568  

318.  ,,PKS-IWOPOL” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Skarżysku Kamiennej 

 0000161895  
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319.  PKS Mrągowo Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Mrągowie 

 0000329573  

320.  PKS Nowy Targ Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą  

w Nowym Targu 

 0000313335  

321.  ,,POLBUS-PKS” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością 

 z siedzibą we Wrocławiu 

 0000008042  

322.  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z 

siedzibą  

w Warszawie 

 0000019193  

323.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Częstochowa  

w Częstochowie Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Częstochowie 

 0000222666  

324.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej ,,POLONUS” 

w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

 0000376721  

325.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Przemyślu 

 0000067092  

326.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Busku Zdroju Spółka 

Akcyjna  

w upadłości z siedzibą  

w Busku Zdroju 

 0000051440  

327.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Dębicy 

 0000069983  

328.  Przedsiębiorstwo Komunikacji  0000072667  
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Samochodowej  

w Dzierżoniowie Spółka Akcyjna  

w upadłości z siedzibą  

w Dzierżoniowie 

329.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Gnieźnie Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Gnieźnie 

 0000319537  

330.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Katowicach Spółka 

Akcyjna z siedzibą  

w Katowicach 

 0000052910  

331.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna w 

upadłości  

z siedzibą w Kielcach 

 0000047244  

332.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Lublińcu  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w likwidacji z siedzibą  

w Lublińcu 

 0000225406  

333.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 0000050306  

334.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim 

Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 

 0000377163  

335.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej  w Puławach Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości 

z siedzibą w Puławach 

 0000300196  
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336.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Wołowie  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą  

w Wołowie 

 0000212144  

337.  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 

Samochodowej 

 w Zgorzelcu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  

w upadłości z siedzibą 

 w Zgorzelcu 

 0000050720  

338.  Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Zielona Góra Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Zielonej Górze 

 0000000893  

339.  Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów 

Powszechnej Komunikacji Samochodowej 

Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Katowicach 

 0000087670  

340.  WARS Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

 0000029621  

341.  Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w 

Oleśnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Oleśnicy 

 0000093623  

342.  Centrala Farmaceutyczna ,,CEFARM” Spółka 

Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

 0000154178  

343.  Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka 

Akcyjna  

z siedzibą w Polanicy-Zdroju 

 0000438391  

344.  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne 

,,Polfa'' Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

 0000027471  

345.  Warszawskie Zakłady Sprzętu  0000058915  
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Ortopedycznego Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie 

346.  Wytwórnia Surowic  

i Szczepionek BIOMED Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie 

 0000287031  

347.  Polska Agencja Rozwoju Turystyki Spółka 

Akcyjna  

w likwidacji  

z siedzibą w Warszawie 

 0000043695  
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wykazu spółek, w których 

prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady 

Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, stanowi wykonanie 

delegacji ustawowej z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym. Zgodnie z tym przepisem Prezes Rady Ministrów określa wykaz 

spółek, w których uprawnienia, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy wykonują inni 

członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne. Wydając 

rozporządzenie, Prezes Rady Ministrów wskazuje, odrębnie dla każdej spółki, członka Rady 

Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobą prawną, uwzględniając przedmiot 

działalności spółki, a także, odpowiednio: właściwość wynikającą z przepisów ustawy 

z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, zakres zadań pełnomocnika 

Rządu lub przedmiot działalności państwowej osoby prawnej. 

Zgodnie z § 70 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.  

– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie 

udostępniony na stronie Rządowy Proces Legislacyjny prowadzonej przez Rządowe 

Centrum Legislacji. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Termin wejścia 

w życie rozporządzenia został tak określony ze względu na konieczność właściwego 

wykonywania bieżącego nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu 

Państwa. Należy uznać, że przedmiotowe rozporządzenie powinno wejść w życie 

niezwłocznie, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

Zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1523). 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w tych przepisach. 

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

Projekt nie wpływa na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w 
których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady 
Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub 
państwowe osoby prawne 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Sekretarz Stanu Michał Dworczyk 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 

 
Data sporządzenia:  
 
Źródło: art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym 
 
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady 
Ministrów: ……….. 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa 
wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby 
prawne, stanowi wykonanie delegacji ustawowej wskazanej w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym. Na powyższej podstawie Prezes Rady Ministrów określa wykaz spółek, w których 
uprawnienia z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wykonują inni 
członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne. Wydając rozporządzenie, Prezes Rady 
Ministrów wskazuje odrębnie dla każdej spółki, członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę 
prawną, uwzględniając przedmiot działalności spółki, a także, odpowiednio właściwość wynikającą z przepisów ustawy 
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 762), zakres zadań pełnomocnika Rządu 
lub przedmiot działalności państwowej osoby prawnej. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Konieczne jest wydanie rozporządzenia w sprawie określenia wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa 
wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty wykonujące uprawnienia 
Skarbu Państwa wobec spółek z 
udziałem Skarbu Państwa  

14 Dane własne Podmioty te będą wykonywały 
uprawienia właścicielskie Skarbu 
Państwa, na zasadach 
określonych w ustawie o 
zasadach zarządzania mieniem 
państwowym. 

Spółki z udziałem Skarbu Państwa 390 Dane własne Prawa i obowiązki spółek nie 
ulegną zmianie. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z § 70 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt 
zostanie udostępniony na stronie Rządowy Proces Legislacyjny prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania 
Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 
budżet jednostek samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projekt nie będzie miał wpływu na przedsiębiorstwa. 

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe.  
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Rozporządzenie będzie miało wpływ na podmioty wykonujące uprawnienia Skarbu Państwa 
wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również na spółki, a tym samym na mienie 
państwowe. Projekt nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

 

z dnia  

 

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia oraz warunków i trybu zwrotu kosztów 

podróży i noclegów przysługujących Przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady  

w związku z udziałem w pracach Rady  

 

 

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735 i 2024) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wysokość wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady oraz członkom 

Rady za udział w pracach Rady; 

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługujących Przewodniczącemu 

Rady oraz członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w 

pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu. 

§ 2. 1. Przewodniczącemu Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w jej 

pracach w wysokości …% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

2. Pozostałym członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w jej 

pracach w wysokości …% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 
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§ 3. 1. Przewodniczącemu Rady oraz członkowi Rady przysługuje zwrot kosztów noclegu  

w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w wysokości stwierdzonej 

rachunkiem, jednak nie wyższej niż 300 zł za każdą dobę hotelową.  

2. Przewodniczącemu Rady oraz członkowi Rady, na jego uzasadniony wniosek złożony do 

Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mogą zostać zwrócone koszty 

podróży prywatnym samochodem, motocyklem lub motorowerem albo samolotem do wysokości 

kosztów podróży prywatnym samochodem.  

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, są zwracane w wysokości stanowiącej iloczyn 

przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu ustalonej dla danego pojazdu  

w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.).  

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do zwrotu członkom Rady kosztów podróży  

i noclegów stosuje się odpowiednio przepisy o należnościach przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju, z wyłączeniem diet. 

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1–3, wypłacane są ze środków Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w 29 ust. 6  

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zwanej dalej 

„ustawą”, na podstawie którego Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, 

wysokość wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady do spraw spółek z udziałem 

Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, dalej jako „Rada”, oraz członkom Rady za 

udział w pracach Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków oraz warunki i tryb zwrotu 

kosztów podróży i noclegów przysługujących członkom Rady w związku z poniesieniem tych 

kosztów  

w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę 

tego zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów. 

 

W projekcie zaproponowano aby Przewodniczącemu Rady przysługiwało miesięczne 

wynagrodzenie za udział w jej pracach w wysokości …% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pozostałym 

członkom Rady będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie za udział w jej pracach  

w wysokości …% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.     

Projekt rozporządzenia przewiduje także warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i 

noclegów przysługujących członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach 

udziału  

w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu ustalone 

w sposób zbliżony do zasad funkcjonujących w stosunku do podobnych instytucji i organów 

państwowych. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w 

związku z tym nie podlega notyfikacji. 
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) 

został udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy 

Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 

1006, z późn. zm.).  

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości 
wynagrodzenia oraz warunków i trybu zwrotu kosztów podróży i 
noclegów przysługujących Przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady 
w związku z udziałem w pracach Rady 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Sekretarz Stanu Michał Dworczyk 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 

 
Data sporządzenia:  
 
Źródło: art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym 
 
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady 
Ministrów: ……….. 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zasadach zarządzania mieniem państwowym, na podstawie którego Prezes Rady Ministrów określa, w drodze 
rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu 
Państwa i państwowych osób prawnych oraz członkom Rady za udział w pracach Rady, biorąc pod uwagę zakres ich 
obowiązków oraz warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługujących członkom Rady w związku z 
poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Członkowie Rady do spraw 
spółek z udziałem Skarbu 
Państwa lub państwowych 
osób prawnych 

9 Dane własne 

Zmiana wysokości 
wynagrodzenia członków 
Rady do spraw spółek z 
udziałem Skarbu Państwa lub 
państwowych osób 
prawnych 

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

1 Dane własne 

Zmiana wysokości 
wynagrodzenia członków 
Rady finansowana z budżetu 
państwa z części KPRM. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z § 70 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt 
zostanie udostępniony na stronie Rządowy Proces Legislacyjny prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. 
 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie  

(0-10) 

Dochody ogółem 0,0157 0,0981 0,1021 0,1061 0,1101 0,1140 0,1180 0,1220 0,1260 0,1299 0,1339 1,1760 

budżet państwa 0,0078 0,0491 0,0511 0,0530 0,0550 0,0570 0,0590 0,0610 0,0630 0,0650 0,0670 0,5880 

JST 
0,0078 0,0491 0,0511 0,0530 0,0550 0,0570 0,0590 0,0610 0,0630 0,0650 0,0670 0,5880 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Wydatki ogółem 
0,0872 0,5453 0,5673 0,5894 0,6115 0,6336 0,6557 0,6777 0,6998 0,7219 0,7440 6,5335 

budżet państwa 0,0872 0,5453 0,5673 0,5894 0,6115 0,6336 0,6557 0,6777 0,6998 0,7219 0,7440 6,5335 

JST 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 
-0,0715 -0,4471 -0,4652 -0,4833 -0,5014 -0,5195 -0,5376 -0,5558 -0,5739 -0,5920 -0,6101 -5,3574 

budżet państwa 
-0,0793 -0,4962 -0,5163 -0,5364 -0,5565 -0,5766 -0,5967 -0,6167 -0,6368 -0,6569 -0,6770 -5,9454 

JST 
0,0078 0,0491 0,0511 0,0530 0,0550 0,0570 0,0590 0,0610 0,0630 0,0650 0,0670 0,5880 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  Budżet państwa w części przeznaczonej na wydatki KPRM.  

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Przewodniczącemu Rady przysługuje miesięczne 
wynagrodzenie za udział w jej pracach w wysokości 130% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 
roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (obecnie 4739 
zł, a w kolejnych latach przyjęto coroczny wzrost o 200 zł w stosunku do roku poprzedniego). 
Pozostałym członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w jej pracach w 
wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (w kolejnych latach przyjęto coroczny wzrost jw.). 
W obliczeniach uwzględniono wzrost wynagrodzenia członków Rady przewidziany w projekcie 
rozporządzenia. W przypadku roku bazowego uwzględniono dwa miesiące. Z wynagrodzeń 
wypłacanych członkom Rady uwzględniono 18% zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT). Zwiększenie wynagrodzeń dla członków Rady do spraw spółek z udziałem 
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych spowoduje zwiększenie wydatków dla budżetu 
o kwotę co najmniej 545 tys. złotych w roku 2019 (precyzyjne ustalenie kwoty będzie możliwe 
po opublikowaniu przez Prezesa GUS komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku z IV kwartale 2018 r.) co 
będzie wiązało się z koniecznością odpowiedniego zwiększenia budżetu Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów na rok 2019. W kolejnych latach poziom wynagrodzeń członków Rady będzie 
kształtowany na podstawie ww. wskaźnika, ogłaszanego przez Prezesa GUS, co będzie wiązało 
się z koniecznością corocznego zwiększania budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tak, aby 
kwota o którą budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie zwiększany, odpowiadała 
poziomowi wzrostu ww. wskaźnika. 
W obliczeniach nie uwzględniono zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługujących 
członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady. W 
chwili obecnej łączna kwota niemożliwa do oszacowania. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  
(0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 
2018 r.) 

duże przedsiębiorstwa X X X X X X X 

sektor mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 

X X X X X X X 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

0,07 0,45 0,46 0,48 0,52 0,61 5,36 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa X 

sektor mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 

X 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

X 

Niemierzalne   
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Projektowane regulacje nie wpłyną na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz:  

9. Wpływ na rynek pracy  

 
Brak wpływu na rynek pracy w Polsce. 
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z chwilą wejścia w życie projektowanych przepisów. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 
 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 
 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia  

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania 

akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, ze środków 

Funduszu Inwestycji Kapitałowych 

 

 

Na podstawie art. 33c ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735 i 2024) zarządza się, co 

następuje: 

 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania i 

obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, ze 

środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1182, 1669, 1735 i 2024). 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) akcjach – należy przez to rozumieć akcje w spółce akcyjnej lub  udziały w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością; 

2) niezależnym podmiocie zewnętrznym o uznanej pozycji na rynku świadczonych 

usług – należy przez to rozumieć podmiot posiadający umiejętności i doświadczenie 

niezbędne do sporządzenia testu prywatnego inwestora lub analizy stwierdzającej możliwość 

wyłączenia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej na podstawie 

art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub analizy stwierdzającej, że nabycie 

lub objęcie akcji nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego 

rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w 
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zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub 

dotyczącego restrukturyzacji; 

3) ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – 

należy przez to rozumieć ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, o której 

mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

4) przedsiębiorcy znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej – należy przez to 

rozumieć przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji według kryteriów określonych 

przez Komisję Europejską. 

§ 3. 1. Prezes Rady Ministrów może zlecić dokonanie analizy mającej na celu 

oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać nabyte lub objęte, w 

szczególności w celu weryfikacji wartości nabywanych lub obejmowanych akcji. 

2. Prezes Rady Ministrów może pozyskiwać opinie lub przeprowadzać konsultacje w 

zakresie nabywania lub obejmowania akcji z innymi organami, ministrami lub komitetami. 

3. Prezes Rady Ministrów może zasięgnąć opinii Prezesa Urzędu Konkurencji i 

Konsumentów, czy planowane nabycie lub objęcie akcji nie stanowi niedozwolonej pomocy 

publicznej. 

§ 4. 1. Umowę nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa akcji zawiera Prezes Rady 

Ministrów. 

2. W przypadku nabywania lub obejmowania akcji spółek publicznych w obrocie 

zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.) Prezes Rady 

Ministrów, w imieniu Skarbu Państwa, otwiera w podmiocie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

tej ustawy rachunek papierów wartościowych, rachunek bankowy środków pieniężnych 

(rachunek inwestycyjny) oraz zawiera umowę o świadczenie usług maklerskich w obrocie 

zorganizowanym.   

3. W celu wykonania zlecenia nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa, reprezentowany 

przez Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych w obrocie zorganizowanym, środki 

z Funduszu zostaną przekazane na rachunek bankowy środków pieniężnych (rachunek 

inwestycyjny) w terminie i w wysokości wynikającej z zawarcia umowy o świadczenie usług 

maklerskich oraz ze złożonego przez Prezesa Rady Ministrów zlecenia nabycia lub objęcia 

akcji. 

 

 



– 3 – 

 

Rozdział 2  

Sposób postępowania w zakresie nabywania akcji  

ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych 

 

§ 5. 1. Nabywanie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady 

Ministrów, następuje na pisemny wniosek ministra właściwego ze względu na podstawowy 

przedmiot działalności spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa lub 

podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa; 

2) szacowaną wartość nabywanych akcji, ze wskazaniem dokumentów stanowiących 

podstawę wyliczenia tej wartości; 

3) proponowany termin nabycia akcji; 

4) szczegółowe uzasadnienie wniosku, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych 

bądź ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera w szczególności potwierdzenie 

zasadności nabycia akcji spółki, uwzględniające wpływ nabycia akcji na funkcjonowanie 

działu gospodarki właściwego ze względu na podstawowy przedmiot działalności spółki. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt umowy nabycia akcji, z 

wyłączeniem nabycia akcji spółek publicznych w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 

3 pkt 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.   

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez spółkę lub wnioskodawcę kopie:  

1) umowy spółki, statutu lub innego dokumentu, na podstawie którego spółka została 

utworzona; 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, do którego spółka  jest wpisana; 

3) sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, 

jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o 

ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia; 

4) opinii i raportów firmy audytorskiej z badania sprawozdań finansowych, o których 

mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu; 
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5) skonsolidowanych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały 

okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzonych zgodnie z 

przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia; 

6) opinii i raportów firmy audytorskiej z badania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych, o których mowa w pkt 5; 

7) analizy i oceny sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały 

okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata. 

6. Prezes Rady Ministrów może zażądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i 

informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 

§ 6. 1. Przed planowanym nabyciem przez Skarb Państwa akcji, wnioskodawca zleca 

sporządzenie wyceny, mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której 

akcje mają zostać nabyte oraz wartości nabywanych akcji. 

2. Cena za nabywane akcje nie może być wyższa niż ich wartość rynkowa, wynikająca z 

wyceny, mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki. 

§ 7. 1. W celu stwierdzenia, czy nabycie przez Skarb Państwa akcji będzie realizowane 

w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niezależny podmiot zewnętrzny o 

uznanej pozycji na rynku świadczonych usług sporządza analizę, zawierającą w 

szczególności: 

1) analizę i ocenę, czy nabycie akcji jest związane z ochroną podstawowych interesów 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) analizę wpływu zaniechania nabycia akcji na ochronę podstawowych interesów 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) ocenę, czy nabycie akcji wiąże się z produkcją wyłącznie do celów wojskowych 

produktów znajdujących się na liście produktów wojskowych przyjętej przez Radę
1)

;  

4) ocenę, czy nabycie akcji służy realizacji programów modernizacji technicznej Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) ocenę, czy spółka jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie zabezpieczenia 

potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny; 

                                                           
1) 

Lista ta została przyjęta w dniu 15 kwietnia 1958 r. decyzją Rady nr 255/58 wymienioną w komunikacie 

Parlamentu Europejskiego (Dz.Urz.UE.C.2001.364.18). 
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6) ocenę, czy nabycie przez Skarb Państwa akcji może negatywnie wpływać na 

warunki konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów, 

które nie są przeznaczone wyłącznie dla celów wojskowych. 

2. Do sporządzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przepisy § 11 ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 8. Prezes Rady Ministrów w celu dokonania oceny zgodności wniosku z zasadami 

nabywania akcji określonymi w niniejszym rozdziale, występuje do ministra właściwego ze 

względu na przedmiot działalności przedsiębiorcy o opinię uwzględniającą w szczególności 

wpływ nabycia akcji na funkcjonowanie działu gospodarki. 

§ 9. Do nabywania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady 

Ministrów, bez wniosku, o którym mowa w § 5, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się 

odpowiednio. 

 

Rozdział 3  

Sposób postępowania w zakresie obejmowania akcji  

ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych 

 

§ 10. 1. Skarb Państwa nie może obejmować akcji spółki, w stosunku do której zachodzi 

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) spółka ubiega się o udzielenie lub korzysta z pomocy na ratowanie lub 

restrukturyzację; 

2) spółka jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej; 

3) biznesplan lub test prywatnego inwestora, uwzględniające łączną kwotę oraz 

strukturę zobowiązań, wskazują, że objęcie akcji nie przyniesie przewidywanego zwrotu z 

zaangażowanego kapitału w odpowiednim czasie w postaci dywidend lub zysków z tytułu 

wzrostu wartości akcji; 

4) celem utworzenia nowej spółki jest przejęcie lub kontynuacja nierentownej 

działalności przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

2. Pomimo występowania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa może 

objąć akcje w celu określonym  art. 9a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

§ 11. 1. W celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje będzie działał jak 

prywatny inwestor w warunkach gospodarki rynkowej, niezależny podmiot zewnętrzny o 

uznanej pozycji na rynku świadczonych usług sporządza test prywatnego inwestora. 
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2. Test prywatnego inwestora jest analizą działań, które będą podejmowane przez Skarb 

Państwa przy obejmowaniu akcji, zawierającą w szczególności: 

1) ocenę rynkowego charakteru objęcia akcji; 

2) informacje o przewidywanym poziomie zwrotu z zaangażowanego kapitału; 

3) informacje o średnim poziomie zwrotu z zaangażowanego kapitału porównywalnych 

inwestycji; 

4) informacje o przewidywanym poziomie ryzyka towarzyszącego inwestycji; 

5) informacje o średnim poziomie ryzyka porównywalnych inwestycji; 

6) opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w 

szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa i poziom konkurencji na 

tym rynku.  

3. Test prywatnego inwestora jest sporządzany w szczególności na podstawie 

biznesplanu oraz z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących realizacji celów, o których 

mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

4. W przypadku, gdy test prywatnego inwestora wskazuje na konieczność 

wprowadzenia zmian do biznesplanu, zmiany te, przed objęciem przez Skarb Państwa akcji, 

należy potwierdzić nowym testem prywatnego inwestora. 

§ 12. 1. W celu stwierdzenia, czy objęcie przez Skarb Państwa akcji będzie realizowane  

w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niezależny podmiot zewnętrzny o 

uznanej pozycji na rynku świadczonych usług sporządza analizę, zawierającą w 

szczególności: 

1) analizę i ocenę, czy objęcie akcji jest związane z ochroną podstawowych interesów 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) analizę wpływu zaniechania objęcia akcji na podstawowe interesy bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) ocenę, czy objęcie akcji wiąże się z produkcją wyłącznie do celów wojskowych 

produktów znajdujących się na liście produktów wojskowych przyjętej przez Radę;  

4) ocenę, czy objęcie akcji służy realizacji programów modernizacji technicznej Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) ocenę, czy spółka  jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie zabezpieczenia 

potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
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Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny; 

6) ocenę, czy objęcie przez Skarb Państwa akcji może negatywnie wpływać na warunki 

konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów, które nie 

są przeznaczone wyłącznie dla celów wojskowych. 

2. Do sporządzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przepisy § 11 ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 13. 1. Obejmowanie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady 

Ministrów, następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy lub podmiotu uprawnionego do 

wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa; 

2) szacowaną wartość obejmowanych akcji, ze wskazaniem dokumentów stanowiących 

podstawę wyliczenia tej wartości; 

3) proponowany termin objęcia akcji; 

4) szczegółowe uzasadnienie wniosku, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1,  dołącza się projekt umowy objęcia akcji. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez spółkę kopie:  

1) umowy spółki, statutu lub innego dokumentu, na podstawie którego spółka została 

utworzona; 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, do którego spółka  jest wpisana; 

3) sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, 

jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia; 

4) opinii i raportów firmy audytorskiej z badania sprawozdań finansowych, o których 

mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu; 

5) skonsolidowanych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały 

okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzonych zgodnie z 

przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia; 

6) opinii i raportów firmy audytorskiej z badania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych, o których mowa w pkt 5. 
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5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dodatkowo: 

1) analizę i ocenę sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały 

okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata; 

2) biznesplan spółki zawierający:  

a) informacje ogólne dotyczące spółki,  

b) określenie celu objęcia akcji i jego podstawowych założeń,  

c) analizę rynku i strategię marketingową, w tym dokładne określenie: produktu, 

konkurentów, obecnego udziału w rynku, docelowego udziału w rynku, podaży i popytu na 

rynku, planów sprzedaży, chłonności rynku, planowanych cen sprzedaży, cen rynkowych, 

sposobu dystrybucji i promocji, istniejących na rynku zdolności produkcyjnych, niezbędnych 

koncesji,  

d) prezentację kosztów spółki, w szczególności kosztów inwestycji lub innego celu, dla 

którego akcje są obejmowane przez Skarb Państwa,  

e) opis lokalizacji inwestycji lub innego celu, dla którego akcje są obejmowane przez 

Skarb Państwa, z uzasadnieniem wyboru lokalizacji,  

f)  opis działań technicznych, w tym co najmniej opisy technologii, niezbędnych 

atestów i licencji, wpływu na środowisko naturalne,  nakładów inwestycyjnych, źródeł 

finansowania, zdolności produkcyjnych oraz planu produkcji i zapotrzebowania,  

g) opis organizacji inwestycji lub innego celu, dla którego akcje są obejmowane przez 

Skarb Państwa,  

h) opis struktury oraz kosztów zatrudnienia,  

i) harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu, dla którego akcje są obejmowane 

przez Skarb Państwa, oraz ostateczny termin zakończenia i rozpoczęcia użytkowania 

inwestycji lub innego celu objęcia akcji przez Skarb Państwa,  

j)  plan finansowy spółki oraz plan finansowy inwestycji lub innego celu, dla którego 

akcje są obejmowane przez Skarb Państwa, w tym co najmniej plan przychodów, plan 

kosztów, plan rachunku wyników, plan nakładów inwestycyjnych, plan zapotrzebowania na 

kapitał obrotowy, plan źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych, plan bilansu,  

k) ocenę ekonomiczno-finansową, w tym co najmniej ocenę finansową, ocenę 

efektywności i ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku scenariuszach,  

l) podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności objęcia akcji przez 

Skarb Państwa,  
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m) dane kontaktowe autorów biznesplanu oraz datę jego sporządzenia;  

2) test prywatnego inwestora, o którym mowa w § 11, lub analizę, o której mowa w § 

12, sporządzone na koszt spółki, której akcje będą obejmowane przez Skarb Państwa; 

3) informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej przez 

spółkę w okresie ostatnich 10 lat oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej przez 

spółkę. 

6. Prezes Rady Ministrów może zażądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i 

informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 

§ 14. Prezes Rady Ministrów w celu dokonania oceny zgodności wniosku z zasadami 

objęcia akcji określonymi w niniejszym rozdziale, występuje do ministra właściwego ze 

względu na przedmiot działalności przedsiębiorcy o opinię uwzględniającą w szczególności 

wpływ objęcia akcji na funkcjonowanie działu gospodarki. 

§ 15. Do obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady 

Ministrów, bez wniosku, o którym mowa w § 13, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się 

odpowiednio. 

 

Rozdział 4 

 Przepis końcowy 

 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

 

W związku z potrzebą istnienia stałego, dodatkowego w stosunku do budżetu państwa oraz 

Funduszu Reprywatyzacji, źródła finansowania zadania Prezesa Rady Ministrów 

polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek, ustawa o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym przewiduje utworzenie nowego państwowego funduszu 

celowego, którego głównym celem będzie finansowanie tego zadania. W art. 33c ust. 2 

ustawy przewidziano delegację dla Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, 

które określa szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania 

akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, finansowanych ze 

środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Prezes Rady Ministrów przy wydawaniu 

powyższego aktu wykonawczego kieruje się potrzebą zapewnienia prawidłowej gospodarki 

finansowej Funduszu, ustalenia procedury zapobiegającej udzieleniu niedozwolonej pomocy 

publicznej oraz ochrony interesu Skarbu Państwa.  

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania i 

obejmowania akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów.  

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów nabywa akcje w szczególności 

w celu realizacji polityki gospodarczej państwa, zwiększenia udziału Skarbu Państwa w 

spółce i ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozporządzenie wskazuje tryb wnioskowania o nabycie akcji, określa również zamknięty 

katalog podmiotów uprawnionych do składania przedmiotowych wniosków. W dalszych 

paragrafach rozporządzenia szczegółowo określone zostały wymogi co do wniosku, 

informacji, jakie powinien zawierać oraz sposobu uzasadniania wniosku. Postanowienia 

rozporządzenia nakładają na wnioskodawcę wymóg sporządzenia zlecenia wyceny, mającej 

na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać nabyte oraz 

wartości nabywanych akcji.  

Ponadto, w przypadku, gdy nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji będzie realizowane 

w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wymagane jest dołączenie do 

wniosku analizy sporządzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na 
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rynku świadczonych usług, która zawierać będzie w szczególności ocenę, czy nabycie lub 

objęcie akcji jest związane z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej, analizę wpływu zaniechania nabycia lub objęcia akcji na 

podstawowe interesy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, ocenę, czy nabycie lub 

objęcie akcji wiąże się z produkcją wyłącznie do celów wojskowych produktów znajdujących 

się na liście produktów wojskowych przyjętej przez Radę, ocenę, czy nabycie lub objęcie 

akcji służy realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, ocenę, czy spółka jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie zabezpieczenia 

potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny i ocenę, czy nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji może negatywnie wpływać 

na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w odniesieniu do 

produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie dla celów wojskowych.  

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów obejmuje akcje w 

szczególności w celu finansowania inwestycji, w tym nowych inwestycji i ochrony 

podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazano również, że 

objęcie przez Skarb Państwa akcji może nastąpić, o ile jest dokonywane na warunkach 

akceptowalnych dla inwestora prywatnego, który będąc w sytuacji podobnej jak Skarb 

Państwa, w szczególności pod względem wartości posiadanych akcji, a także biorąc pod 

uwagę przewidywany zwrot z zaangażowanego kapitału oraz poziom ryzyka, zachowałby się 

tak samo jak Skarb Państwa. W projekcie wskazano szereg okoliczności wyłączających 

możliwość objęcia przez Skarb Państwa akcji spółki, w tym w szczególności ubieganie się 

przez spółkę o udzielenie pomocy publicznej lub korzystanie przez spółkę z pomocy 

publicznej, a trudna sytuacja ekonomiczna spółki. Przepisy rozporządzenia w sposób 

szczegółowy określają wymagania, jakie spełniać ma test prywatnego inwestora, sporządzany 

przez niezależnego doradcę w celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje będzie 

działał jak prywatny inwestor w warunkach gospodarki rynkowej.  

W projekcie określony został tryb wnioskowania o objęcie akcji, jak również zamknięty 

katalog podmiotów uprawnionych do składania przedmiotowych wniosków. Szczegółowo 

określono wymogi co do wniosku, informacji, jakie powinien zawierać oraz załączników, 

jakie należy do wniosku dołączyć, w tym w szczególności biznesplan spółki, test prywatnego 

inwestora oraz informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej 
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przez spółkę w okresie ostatnich 10 lat oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej 

przez spółkę.  

Rozporządzenie daje ponadto możliwość Prezesowi Rady Ministrów żądania przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Prezes Rady 

Ministrów w celu dokonania oceny zgodności wniosku z warunkami objęcia akcji 

określonymi w rozporządzeniu występuje do ministra właściwego ze względu na przedmiot 

działalności przedsiębiorcy o opinię uwzględniającą w szczególności wpływ objęcia akcji na 

funkcjonowanie działu gospodarki.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z 

właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem 

Centralnym. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597). 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie   szczegółowego 
sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji 
przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, 
ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Sekretarz Stanu Michał Dworczyk 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 

 
Data sporządzenia:  
 
Źródło: art. 33c ust. 2 ustawy z dnia 16 
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym 
 
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady 
Ministrów: ……….. 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W związku z potrzebą istnienia stałego, dodatkowego w stosunku do budżetu państwa oraz Funduszu Reprywatyzacji, 
źródła finansowania zadania Prezesa Rady Ministrów polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów 
spółek, ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym przewiduje utworzenie nowego państwowego funduszu 
celowego, którego głównym celem będzie finansowanie tego zadania. W art. 33c ust. 2 ustawy przewidziano delegację 
dla Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, które określa szczegółowy sposób postępowania w zakresie 
nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, finansowanych 
ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Prezes Rady Ministrów przy wydawaniu powyższego aktu 
wykonawczego kieruje się potrzebą zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, ustalenia procedury 
zapobiegającej udzieleniu niedozwolonej pomocy publicznej oraz ochrony interesu Skarbu Państwa.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania i obejmowania akcji przez Skarb 
Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów.  Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, 
nabywa akcje, w szczególności w celu realizacji polityki gospodarczej państwa, zwiększenia udziału Skarbu Państwa w 
spółce i ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie wskazuje tryb 
wnioskowania o nabycie akcji, określa również zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do składania 
przedmiotowych wniosków. W rozporządzeniu określone zostały wymogi co do wniosku. Rozporządzenie nakłada na 
wnioskodawcę wymóg zlecenia wyceny, mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje 
mają zostać nabyte oraz wartości nabywanych akcji. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Prezes i członkowie Rady Ministrów 
  

20 Dane własne Poszerzenie lub zmiana części 
kompetencji. 

Spółki prawa handlowego  Ok. 537 tys. Dane GUS Możliwość nabywania lub 
obejmowania przez Skarb 
Państwa akcji/udziałów ze 
środków Funduszu 
 

Bank Gospodarstwa Krajowego 1 Dane własne Prowadzenie obsługi bankowej 
Funduszu 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z § 70 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt 
zostanie udostępniony na stronie Rządowy Proces Legislacyjny prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania 
Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 
budżet jednostek samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia nie generuje nowych wydatków budżetowych. Projekt jest neutralny 
dla sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe.  
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projekt będzie miał wpływ na mienie państwowe, gdyż określa szczegółowy sposób 
postępowania dotyczący obejmowania i nabywania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany 
przez Prezesa Rady Ministrów, ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych, stanowiącego 
nowe źródło finansowania tego zadania  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/11-kt 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia  

w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa
 

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. poz. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735, 2024 i …) zarządza się, co 

następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym 

sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz związane z tym 

obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) jednostce ewidencji podstawowej  należy przez to rozumieć państwową jednostkę 

organizacyjną zobowiązaną do prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa, 

w zakresie przysługujących jej uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu 

Państwa, oraz właściwego ministra, w zakresie praw majątkowych Skarbu Państwa 

nieprzypisanych państwowym jednostkom organizacyjnym  na zasadach określonych 

w przepisach o rachunkowości; 

2) jednostce ewidencji przedmiotowej  należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany na 

podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ewidencji przedmiotowo wyróżnionych 

składników mienia; 

3) jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej  należy przez to rozumieć jednostkę 

obsługującą właściwego dysponenta części budżetu państwa lub jednostkę obsługującą 

właściwy organ nadzorujący jednostkę ewidencji podstawowej na podstawie przepisów 

odrębnych; 
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4) bilansie  należy przez to rozumieć bilans własny oraz bilans skonsolidowany, o których 

mowa w przepisach o rachunkowości; 

5) bilansie łącznym  należy przez to rozumieć bilans łączny jednostek budżetowych 

i placówek podległych dysponentowi części budżetowej, sporządzony zgodnie ze 

szczególnymi zasadami rachunkowości dla jednostek budżetowych. 

 

Rozdział 2 

Sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa przez państwowe jednostki 

organizacyjne i jednostki, którym powierzono mienie Skarbu Państwa 

§ 3. Jednostka ewidencji podstawowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu 

Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku, w formie bilansu, zgodnie z przepisami 

o rachunkowości. 

§ 4. 1. Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia 

Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku w formie informacji, której przedmiot, 

zakres i stopień szczegółowości jest zgodny z przedmiotem, zakresem i stopniem 

szczegółowości prowadzonej ewidencji. 

2. Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządzająca sprawozdanie o stanie mienia 

Skarbu Państwa w formie wymaganej przez przepisy odrębne jest zwolniona z obowiązku, 

o którym mowa w ust. 1. 

Rozdział 3 

Sposób, tryb oraz terminy przekazywania informacji i danych związanych z 

ewidencjonowaniem mienia Skarbu Państwa 

§ 5. 1. Jednostki ewidencji podstawowej przekazują jednostce pomocniczej ewidencji 

zbiorczej kopie dokumentów, o których mowa w § 3, w terminach i na zasadach określonych 

dla przekazywania sprawozdań finansowych, a jeżeli nie ma takiego obowiązku, w terminie 

7 dni od dnia zatwierdzenia bilansu lub informacji o stanie mienia Skarbu Państwa. 

2. W odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, znajdującego się poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki ewidencji podstawowej przekazują kopię dokumentów, 

o których mowa w § 3, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych. 
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3. Jednostki ewidencji przedmiotowej łącznie z kopią bilansu przekazują, w trybie 

i w terminach, o których mowa w ust. 1, kopię informacji lub sprawozdania, o których mowa 

w § 4. 

§ 6. W przypadku gdy do prowadzenia danej ewidencji przedmiotowej są obowiązane 

jednostki organizacyjne różnych szczebli, informację, o której mowa w § 4, przekazuje 

jednostka ewidencji przedmiotowej najwyższego szczebla ewidencjonującego. 

§ 7. Jednostka pomocnicza ewidencji zbiorczej przekazuje Prezesowi Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) kopię aktu o powołaniu, podziale, połączeniu lub likwidacji państwowej jednostki 

organizacyjnej albo jego uwierzytelniony odpis, chyba że czynności te wynikają 

z przepisów prawa; 

2) kopię bilansu otwarcia w następstwie dokonanych zmian organizacyjnych; 

3) kopie dokumentów albo ich uwierzytelnione odpisy, na podstawie których nastąpiły 

w danej jednostce organizacyjnej zmiany w dotychczasowym stanie mienia Skarbu 

Państwa, wynikające ze zmian organizacyjnych – w terminie 30 dni od dnia ich wydania 

lub sporządzenia; 

4) bilanse łączne państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej oraz informacje, o których mowa w § 6 – w terminie do dnia 30 czerwca roku 

następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie; 

5) bilanse osób prawnych – w terminie do dnia 21 lipca roku następującego po roku, 

którego dotyczy sprawozdanie. 

§ 8. Na pisemny wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

jednostka ewidencji podstawowej lub jednostka ewidencji przedmiotowej przekazuje 

dodatkową lub uzupełniającą informację w zakresie prowadzonej ewidencji mienia Skarbu 

Państwa. 

§ 9. Każdy dokument sporządzony na potrzeby ewidencji mienia Skarbu Państwa 

powinien spełniać wymogi formalne umożliwiające identyfikację podmiotu sporządzającego. 

§ 10. 1. Każdy dokument o stanie mienia Skarbu Państwa jest przekazywany w postaci 

papierowej, jako oryginał albo poświadczona kopia dokumentu oryginalnego, lub w postaci 

elektronicznej. 
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2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, może być przekazany za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). 

Rozdział 4 

Ewidencja zbiorcza mienia Skarbu Państwa 

§ 11. 1. Dokumenty o stanie mienia Skarbu Państwa sporządzone przez jednostki 

ewidencji podstawowej i jednostki ewidencji przedmiotowej stanowią źródło danych 

ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa. 

2. Źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa stanowią 

w szczególności: 

1) kopie bilansów jednostek ewidencji podstawowej będących państwowymi osobami 

prawnymi; 

2) sprawozdania jednostek ewidencji przedmiotowej; 

3) informacje jednostek ewidencji przedmiotowej; 

4) bilanse łączne oraz informacje dodatkowe lub uzupełniające jednostek pomocniczych 

ewidencji zbiorczej; 

5) obliczenia i szacunki dokonane na potrzeby ewidencji zbiorczej przez Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 12. Do zadań Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, 

o którym mowa w art. 43 pkt 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym, należy w szczególności: 

1) gromadzenie danych o stanie mienia Skarbu Państwa; 

2) gromadzenie danych dotyczących uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu 

Państwa, przysługujących państwowym jednostkom organizacyjnym podległym 

organom władzy publicznej niezależnie od posiadania przez nie osobowości prawnej; 

3) ustalanie i weryfikacja okresowa stanu mienia Skarbu Państwa; 

4) sporządzanie sprawozdań o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 

31 grudnia każdego roku. 

§ 13. 1. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej sprawdza pod 

względem formalnym i rachunkowym otrzymane dokumenty stanowiące źródło danych 

ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa. 
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2. W celu oceny merytorycznej prawidłowości otrzymanych dokumentów, stanowiących 

źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa, na wniosek Prezesa Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jednostka ewidencji podstawowej lub jednostka 

ewidencji przedmiotowej przedstawia dokumenty, na podstawie których jednostka 

sporządziła bilans, sprawozdanie lub informację o stanie mienia Skarbu Państwa. 

§ 14. 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wobec braku pełnych lub 

wiarygodnych danych co do stanu mienia Skarbu Państwa, Prezes Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej może zobowiązać jednostkę ewidencji podstawowej lub jednostkę 

ewidencji przedmiotowej do przeprowadzenia inwentaryzacji części lub całości mienia 

Skarbu Państwa objętego prowadzoną ewidencją. 

2. W komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w trybie odrębnych przepisów, uczestniczy 

upoważniony przedstawiciel Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 15. Jeżeli przepisy odrębne nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji w ujęciu 

wartościowym, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby 

ewidencji zbiorczej, może: 

1) dokonać oszacowania wartości ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa; 

2) ustalić wartość ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa. 

§ 16. Ewidencja zbiorcza mienia Skarbu Państwa jest prowadzona w ujęciu 

wartościowym, z podziałem rodzajowym składników uwzględniającym ich przeznaczenie, 

sposób zagospodarowania oraz ewidencjonowania, a także obejmuje dane dotyczące 

podmiotów wykonujących uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa. 

§ 17. W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki 

wyróżnione rodzajowo w następujące grupy: 

1) rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: 

a) grunty, 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 

c) inne rzeczowe aktywa trwałe, 

d) środki trwałe w budowie; 

2) finansowe i inne aktywa trwałe: 

a) wartości niematerialne i prawne, 

b) należności długoterminowe, 

c) akcje i udziały, 

d) inne papiery wartościowe, 
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e) inne długoterminowe aktywa finansowe; 

3) składniki majątku obrotowego, w szczególności: 

a) rzeczowe składniki majątku obrotowego, w tym zapasy, 

b) należności i roszczenia, 

c) środki pieniężne, 

d) krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, 

e) inne aktywa, w szczególności składniki mienia zlikwidowanych lub upadłych: 

– państwowych osób prawnych, 

– spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa; 

4) inne składniki niemieszczące się w grupach rodzajowych wymienionych w pkt 1–3, 

a zwłaszcza stanowiące pasywa państwowych jednostek organizacyjnych. 

§ 18. W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki 

podlegające ewidencji na szczególnych zasadach i w zakresie określonym w odrębnych 

przepisach, w szczególności: 

1) dobra kultury wpisane do inwentarza muzealiów  na podstawie ustawy z dnia 

21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086); 

2) dobra kultury wpisane do rejestru zabytków  na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. 

zm.
1)

); 

3) zasoby archiwalne  na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086); 

4) zasoby biblioteczne  na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.
2)

); 

5) zasoby wodne  na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. 

poz. 1566); 

6) drogi  na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.
3)

); 

7) zasoby złóż kopalin  na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.
4)

); 

                                                 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, 

z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 1086 i 1595. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. 

poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, 1948 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089. 
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8) lasy  na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 788); 

9) ustanowione ustawą monopole; 

10) rezerwy państwowe; 

11) zapasy agencyjne; 

12) zobowiązania Skarbu Państwa; 

13) obciążenia publicznoprawne Skarbu Państwa, w szczególności: 

a) rekompensaty, 

b) zaplanowane w budżecie państwa przychody z prywatyzacji, 

c) gwarancje i poręczenia majątkowe, 

d) inne obciążenia praw majątkowych Skarbu Państwa mające cechy ustawowe 

obciążeń publicznoprawnych; 

14) inne zasoby, dla których przepisy odrębne nakazują prowadzić ewidencję praw 

majątkowych na zasadach szczególnych. 

§ 19. W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się wydzielone na 

podstawie odrębnych przepisów składniki mienia Skarbu Państwa w formie majątków 

odrębnych, w szczególności: 

1) zasób majątkowy oddany w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu  Lasy 

Państwowe; 

2) zasób majątku powierzonego: 

a) Agencji Mienia Wojskowego, 

b) Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, 

c) Agencji Rezerw Materiałowych, 

d) innym państwowym jednostkom organizacyjnym; 

3) zasób majątku w użytkowaniu innych państwowych jednostek organizacyjnych; 

4) zasób nieruchomości Skarbu Państwa w gospodarowaniu: 

a) wojewodów, 

b) starostów, 

c) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

                                                                                                                                                         
4)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1991 oraz 

z 2017 r. poz. 60, 202, 1089, 1215 i 1566. 
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§ 20. W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się prawa majątkowe, 

które stanowią wkład założycielski lub udział Skarbu Państwa w państwowych osobach 

prawnych, w szczególności: 

1) fundusz założycielski przedsiębiorstw państwowych; 

2) fundusz założycielski agencji wykonawczych; 

3) fundusz założycielski (statutowy) fundacji; 

4) fundusz zasadniczy w uczelniach publicznych; 

5) fundusz statutowy w instytutach badawczych; 

6) fundusz instytucji kultury; 

7) fundusz założycielski w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; 

8) fundusz w państwowych funduszach celowych posiadających osobowość prawną; 

9) fundusz w instytucji gospodarki budżetowej; 

10) fundusz statutowy w parku narodowym. 

§ 21. 1. W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa uwzględnia się sposób 

zagospodarowania lub przeznaczenia składników majątku w podziale na: 

1) zasoby majątkowe służące bezpośrednio realizacji publicznych zadań ustawowych przez 

organy państwowe, w szczególności: 

a) zasób ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego, 

b) grunty i zasoby naturalne; 

2) zasób majątkowy państwowego sektora finansów publicznych w użytkowaniu 

państwowych jednostek budżetowych; 

3) zasoby majątkowe służące realizacji zadań publicznych państwa, wydzielone z majątku 

Skarbu Państwa w formie majątku odrębnego lub praw udziałowych w państwowych 

osobach prawnych; 

4) zasób majątkowy wyłączony z realizacji publicznych zadań ustawowych państwa, 

w szczególności: 

a) prawa udziałowe Skarbu Państwa w podmiotach o charakterze gospodarczym, 

b) mienie pozostałe po likwidacji albo upadłości państwowych osób prawnych lub 

podmiotów, w których Skarb Państwa posiadał swoje udziały; 

5) prawa majątkowe, które na mocy obowiązujących przepisów zostały przypisane 

bezpośrednio państwu lub Skarbowi Państwa i nie zostały ujęte w wyżej określonych 

zasobach majątkowych. 
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2. W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się ponadto zasoby 

przeznaczone na realizację zobowiązań publicznoprawnych, wynikające z odrębnych 

przepisów. 

§ 22. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi ewidencję 

zbiorczą w jednolitym i spójnym systemie informatycznym. 

§ 23. Na podstawie danych zawartych w ewidencji zbiorczej Prezes Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 16 grudnia 

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, sporządza, w terminie do dnia 

30 września, sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa, według stanu na dzień 31 grudnia 

roku poprzedniego. 

Rozdział 5 

 Przepis końcowy 

§ 24.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
5)

. 

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 

                                                 
5)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 r. 

w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1804), które traci moc z dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia …  o zmianie ustawy o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
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UZASADNIENIE 

Konieczność opracowania projektowanego rozporządzenia związana jest ze zmianą art. 44 

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

2259, z późn. zm.), zgodnie z którym Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, 

sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej 

ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3, oraz związane z tym obowiązki jednostek 

organizacyjnych, którym powierzono to mienie, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

dostępu do informacji umożliwiających zarządzanie mieniem Skarbu Państwa.  

Niniejszy projekt określa ustalone i utrwalone w praktyce zasady ewidencjonowania oraz 

obowiązki związane z ewidencjonowaniem majątku Skarbu Państwa.  

Projekt rozporządzenia reguluje w szczególności zasady ewidencjonowania majątku Skarbu 

Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne i jednostki, którym powierzono mienie 

Skarbu Państwa, oraz zasady i tryb przekazywania informacji i dokumentów związanych 

z ewidencjonowaniem majątku Skarbu Państwa. 

Projekt określa siedmiodniowy termin przekazywania informacji i danych związanych 

z ewidencjonowaniem majątku Skarbu Państwa, rozpoczynający swój bieg od dnia 

zatwierdzenia bilansu lub informacji o stanie mienia Skarbu Państwa. Powyższa regulacja 

wynika z konieczności usprawnienia procesu gromadzenia danych na potrzeby wykonywania 

przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zadań w zakresie 

prowadzenia zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa oraz przygotowywania corocznego 

sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa. 

Projekt określa zadania Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

prowadzenia ewidencji, źródła danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa oraz 

klasyfikację majątku Skarbu Państwa według kryterium rodzajowego z podziałem na grupy. 

Zgodnie z projektem, informacje i dokumenty zebrane w wyniku prowadzenia zbiorczej 

ewidencji stanowią bazę źródłową do realizacji ustawowego obowiązku nałożonego na 

Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 43 pkt 1 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 

polegającego na przygotowaniu corocznego sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa. 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
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stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt będzie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597), w związku z czym nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym  

w tych przepisach. 

Projektowana regulacja prawna nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji 

lub uzgodnienia, o których mowa w § 39 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.). 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  sposobu ewidencjonowania 
mienia Skarbu Państwa 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
 

 
Data sporządzenia:  
20.09.2018 r. 
 
Źródło: art. 44 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym 
 
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady 
Ministrów: ……….. 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z przepisem art. 44 projektu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 
(Dz. U. poz. 2259), Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady ewidencjonowania mienia 
Skarbu Państwa, w tym zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3 ustawy, oraz związane z tym obowiązki 
państwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie, z uwzględnieniem zasad ewidencji, 
określonych w przepisach o rachunkowości, a także zasad ewidencji przedmiotowo wyróżnionych składników mienia, 
określonych w odrębnych przepisach.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Ze względu na szczególny charakter mienia Skarbu Państwa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa szczegółowe 
zasady oraz obowiązki związane z ewidencjonowaniem. Informacje zebrane w wyniku prowadzenia zbiorczej ewidencji 
stanowią bazę źródłową do realizacji ustawowego obowiązku nałożonego na Prezesa Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisie art. 43 pkt 1 ustawy, polegającego na przygotowaniu corocznego 
sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Prezes Prokuratorii Generalnej  
Rzeczypospolitej Polskiej  

1 Jednostki zobowiązane 
do przekazywania 

informacji 

Prowadzenie ewidencji zbiorczej 
mienia Skarbu Państwa 

Członkowie Rady Ministrów oraz 
wojewodowie 

36 Własne oraz jednostek 
podległych i 

nadzorowanych 

Przekazywanie informacji  
Prezesowi Prokuratorii 
Generalnej  Rzeczypospolitej 
Polskiej   

Spółki z udziałem Skarbu Państwa  
oraz inne państwowe osoby 
prawne 

995 Prokuratoria 
Generalna  

Rzeczypospolitej 
Polskiej   

Przekazywanie informacji  
Prezesowi Prokuratorii 
Generalnej  Rzeczypospolitej 
Polskiej   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z § 70 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt 
zostanie udostępniony na stronie Rządowy Proces Legislacyjny prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania 
Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 
budżet jednostek samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia nie generuje nowych wydatków. Projekt jest neutralny dla sektora 
finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projekt nie będzie miał wpływu na przedsiębiorstwa. 

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe.  
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-11-db 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

 

z dnia         

 

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania  

w zakresie wypłaty odszkodowań, udzielania dotacji celowych  

oraz udzielania pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji 

 

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 i …..) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania w zakresie: 

1) wypłaty odszkodowań, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, zwanej dalej 

„ustawą”; 

2) udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

3) udzielanie pożyczek, o których mowa w art. 56 ust. 4d
1
 ustawy. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o niezależnym podmiocie zewnętrznym 

o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług – należy przez to rozumieć podmiot 

posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia testu prywatnego 

inwestora lub analizy stwierdzającej możliwość wyłączenia stosowania przepisów prawa Unii 

Europejskiej o pomocy publicznej na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej lub analizy stwierdzającej, że nabycie lub objęcie akcji nie stanowi pomocy 

publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 

szczególności posiadający uprawnienia biegłego rewidenta lub potwierdzone stosownymi 

dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa 

prawnego, finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji. 

                                                           
1)

  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
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§ 3. 1. Wniosek o wypłatę odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego z 

Funduszu składa organ, który reprezentuje Skarb Państwa we właściwym postępowaniu 

administracyjnym lub sądowym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 

1) odpis dokumentu zawierający tytuł wykonawczy do spełnienia świadczenia 

pieniężnego lub inny dokument poświadczający w sposób wiarygodny poniesione 

koszty; 

2) adres zamieszkania lub zameldowania osoby uprawnionej; 

3) wskazanie sposobu realizacji wypłaty odszkodowania lub innego wnioskowanego 

świadczenia pieniężnego, w tym numeru rachunku bankowego, jeżeli realizacja 

wypłaty ma nastąpić przelewem; 

4) kwoty przypadające do wypłaty poszczególnym osobom uprawnionym, ze 

wskazaniem odpowiednich zapisów w tytule wykonawczym, o którym mowa w pkt 

1, i okresy, za jakie naliczone mają być odsetki. 

§ 4. 1. Wniosek o dotację celową na dofinansowanie zaspokajania roszczeń byłych 

właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub 

wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz 

ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia, 

jednostka samorządu terytorialnego przekazuje w formie pisemnej do dysponenta Funduszu. 

2. Wniosek o dotację celową, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 

1) kwotę wnioskowanej dotacji celowej; 

2) uzasadnienie prawne i ekonomiczne przyznania dotacji celowej na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego wskazujące szczególne okoliczności uzasadniające 

udzielenie dotacji, w tym związane z jej sytuacją finansową uniemożliwiającą 

samodzielne zaspokajanie roszczeń; 

3) odpis prawomocnego wyroku sądowego, ugody sądowej lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej, na podstawie których nastąpiło spełnienie świadczenia 

pieniężnego; 

4) poświadczone przez organ wnioskujący kopie dokumentów umożliwiających 

weryfikację tożsamości osoby lub osób uprawnionych do otrzymania świadczenia 

pieniężnego oraz prawidłowości reprezentacji tej osoby lub osób; 

5) adres zamieszkania lub zameldowania osoby uprawnionej; 
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6) dokumenty poświadczające posiadanie środków finansowych na realizację zadania 

co najmniej w wysokości, o której mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych; 

7) numer rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego, na który dotacja 

ma zostać przekazana. 

3. Dysponent Funduszu może wezwać jednostkę samorządu terytorialnego do 

przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji w związku ze złożonym wnioskiem o 

dotację celową, o której mowa w ust. 1. 

§ 5. 1. Dysponent Funduszu może powierzyć Bankowi Gospodarstwa Krajowego, na 

podstawie umowy, dokonywanie oceny i analizy wniosku o udzielenie z Funduszu dotacji 

celowej, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności warunki, na podstawie 

których Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje analizy i oceny sytuacji finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w celu potwierdzenia braku możliwości samodzielnego 

zaspokajania przez nią roszczeń, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy, mając na 

uwadze art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia dysponentowi Funduszu pisemną 

rekomendację co do zasadności i wysokości dofinansowania jednostki samorządu 

terytorialnego ze środków Funduszu na cel wskazany w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności analizę i ocenę ekonomiczną sytuacji 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem możliwości samodzielnego 

zaspokajania przez nią roszczeń. 

§ 6. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1, po uzyskaniu stanowiska, o którym 

mowa w § 5 ust. 3, dysponent Funduszu może zawrzeć z jednostką samorządu terytorialnego 

lub jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie, które upoważnia do ubiegania się o 

zawarcie umowy o dotację celową. 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa co najmniej: 

1) wysokość środków, które jednostka samorządu terytorialnego wydatkowała lub 

będzie wydatkować na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez 

Skarb Państwa; 

2) wstępnie ustaloną wysokość dotacji celowej; 

3) możliwy termin zawarcia umowy o przyznanie dotacji celowej; 

4) termin przedłożenia dodatkowych dokumentów. 
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§ 7. Dysponent Funduszu, udzielając dotacji celowej jednostkom samorządu 

terytorialnego, zawiera z nimi umowę, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. Umowa zawiera dodatkowo oświadczenie jednostki 

samorządu terytorialnego o pokryciu lub zabezpieczeniu pokrycia kosztów realizacji zadania 

w wysokości wynikającej z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

§ 8. 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej, o którym mowa w § 4 ust. 1, składany 

jest w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywany w terminie do końca trzeciego 

kwartału każdego roku. 

§  9. 1. Wniosek o udzielenie pożyczki składa podmiot, o którym mowa w art. 56 ust. 

4d
1
 pkt 1 i 2 ustawy, zwany dalej „podmiotem wnioskującym”.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby 

prawnej, w której ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub 

innych państwowych osób prawnych; 

2) oznaczenie przedsiębiorcy, w stosunku do którego osoby, o których 

mowa w art. 56 ust. 4d
1
 pkt 2 ustawy, są przedsiębiorcami dominującymi, w 

rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów;  

3) kwotę pożyczki; 

4) proponowany termin spłaty pożyczki;  

5) proponowane warunki udzielania pożyczki; 

6) uzasadnienie.  

3. Do wniosku dołącza się: 

1) umowę spółki, akt założycielski, statut lub inny dokument, na 

podstawie którego podmiot wnioskujący został utworzony; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego podmiot wnioskujący 

jest wpisany; 

3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie 

z przepisami o rachunkowości, o ile podmiot wnioskujący był obowiązany do jego 

sporządzenia, oraz opinie i raporty firmy audytorskiej z badania sprawozdania 

finansowego, o ile podlegało badaniu; 
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4) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, 

sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile podmiot wnioskujący 

był obowiązany do jego sporządzenia, oraz opinie i raporty firmy audytorskiej z 

badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 

5) analizę i ocenę sytuacji finansowej podmiotu wnioskującego; 

6) biznesplan zawierający: 

a) informacje ogólne dotyczące podmiotu wnioskującego, 

b) określenie celu, na który ma być udzielona pożyczka, i jego 

podstawowych założeń, 

c) analizę rynku i strategię marketingową, 

d) prezentację kosztów podmiotu wnioskującego, w szczególności 

kosztów inwestycji lub innego celu, na który pożyczka ma być udzielona, 

e) opis lokalizacji inwestycji lub innego celu, na który pożyczka 

ma być udzielona, wraz z uzasadnieniem wyboru lokalizacji, 

f) opis organizacji inwestycji lub innego celu, na który pożyczka 

ma być udzielona, 

g) harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu, na który 

pożyczka ma być udzielona, oraz ostateczny termin zakończenia i 

rozpoczęcia użytkowania inwestycji lub innego celu, na który pożyczka ma 

być udzielona, 

h) plan finansowy podmiotu wnioskującego oraz plan finansowy 

inwestycji lub innego celu, na który pożyczka ma być udzielona, w tym co 

najmniej plan przychodów, plan kosztów, plan rachunku wyników, plan 

nakładów inwestycyjnych, plan zaopatrzenia na kapitał obrotowy, plan 

źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych, plan bilansu, 

i) ocenę ekonomiczno-finansową, w tym co najmniej ocenę 

finansową, ocenę efektywności i ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku 

scenariuszach, 

j) podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności 

udzielenia pożyczki; 

7) test prywatnego inwestora, sporządzony przez podmiot zewnętrzny o 

uznanej pozycji na rynku świadczonych usług, potwierdzający że przy udzielaniu 

pożyczki Skarb Państwa działa jak prywatny inwestor w warunkach gospodarki 

rynkowej;  
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8) informacje o otrzymanej pomocy publicznej na ratowanie lub 

restrukturyzację;  

9) opinię właściwego ministra lub państwowej osoby prawnej 

wykonującej prawa z akcji podmiotu wnioskującego o udzielenie pożyczki, 

odnośnie zasadności udzielenia pożyczki.  

4. Podmiot wnioskujący o udzielenie pożyczki może przedłożyć projekt umowy.  

5. Prezes Rady Ministrów lub dysponent Funduszu mogą zażądać przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 

6. Dysponent Funduszu lub Prezes Rady Ministrów może zasięgnąć opinii Prezesa 

Urzędu Konkurencji i Konsumentów w zakresie niedozwolonej pomocy publicznej. 

7. Prezes Rady Ministrów może pozyskiwać opinie lub przeprowadzać konsultacje w 

zakresie planowanego udzielenia pożyczki z innymi organami, ministrami lub komitetami. 

§ 10. 1. Wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1, wraz z załącznikami, w tym projektem 

umowy, w przypadku jego przedłożenia przez podmiot wnioskujący, po ich zaopiniowaniu 

przez dysponenta Funduszu, przekazywane są za pośrednictwem dysponenta Funduszu 

Prezesowi  Rady Ministrów w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

2. Opinia dysponenta Funduszu, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności 

stanu środków Funduszu i jego zobowiązań oraz zawiera informacje o możliwościach 

płatniczych Funduszu w kontekście planowanej umowy. 

§ 11. 1. Prezes Rady Ministrów przedkłada dysponentowi Funduszu umowę pożyczki 

ze środków Funduszu wraz z pisemnym zleceniem wypłaty środków. 

2. Dysponent Funduszu dokonuje wypłaty środków w terminie 7 dni od otrzymania 

pisemnego zlecenia Prezesa Rady Ministrów. 

§ 12. 1. Dysponent Funduszu monitoruje i nadzoruje gromadzenie na rachunku 

Funduszu przychodów z tytułu odsetek i spłaty pożyczek, o których mowa w art. 56 ust. 4d
1
 

ustawy. 

2. Dysponent Funduszu może powierzyć, w drodze umowy, realizację zadań, o których 

mowa w ust. 1, Bankowi Gospodarstwa Krajowego. 

§ 13. 1. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący 

dysponenta Funduszu. 

2. Dysponent Funduszu może w drodze umowy powierzyć realizację zadania, o którym 

mowa w ust. 1, w całości lub w części Bankowi Gospodarstwa Krajowego. 

3. Koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu obsługującego dysponenta 

Funduszu. 
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§ 14.  Do wniosków o wypłatę odszkodowań, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy, o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz 

wniosków w sprawach przeznaczenia środków Funduszu na cele określone w art. 56 ust. ust. 

4d
1
 ustawy, złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

 § 15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
2)

. 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 23 marca 

2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji (Dz. 

U. poz. 647), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy 

z dnia … o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. …). 
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UZASADNIENIE 

 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 56 ust. 6 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i uprawnieniach niektórych pracowników, zwanej 

dalej „ustawą”, który został zmieniony ustawą z dnia … o zmianie ustawy o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Powyższy przepis 

zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia 

szczegółowego sposobu postępowania w zakresie: 

1) wypłaty odszkodowań, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, 

2) udzielania dotacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy,  

3) udzielania pożyczek, o których mowa w art. 56 ust. 4d
1 

ustawy 

– mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu 

oraz ochronę interesów Skarbu Państwa. 

Fundusz Reprywatyzacji, zwany dalej „Funduszem”, stanowi wyodrębniony rachunek 

bankowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

Roczny plan finansowy Funduszu będzie sporządzany zgodnie z przepisem art. 123 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i będzie obejmować przychody i 

dochody Funduszu, wydatki Funduszu, oraz wysokość zobowiązań wymagalnych, w tym 

wysokość należności z tytułu udzielonych pożyczek. Dysponent Funduszu  będzie 

zobowiązany do zapewnienia zgodności projektowanego planu finansowego Funduszu z 

projektem ustawy budżetowej na dany rok budżetowy. Koszty ujęte w planie będą mogły być 

pokrywane w granicach posiadanych środków finansowych. 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy ze środków Funduszu pokrywa się; 

1) wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz 

ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia; 

2) wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o 

uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; 

3) realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te 

jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w 

szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych 

wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w 

związku z nacjonalizacją mienia; 
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4) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych 

sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb 

Państwa; 

5) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami 

kraju; 

6) pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w 

zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów, o których mowa wyżej. 

Wniosek o wypłatę odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego w powyższych 

sprawach będzie przekazywał organ, który reprezentuje Skarb Państwa we właściwym 

postepowaniu sądowym lub administracyjnym. Powinien on zawierać w szczególności odpis 

dokumentu zawierającego tytuł wykonawczy lub inne dokumenty potwierdzające w 

wiarygodny sposób poniesione koszty, a także kopie dokumentów umożliwiających 

weryfikację tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia pieniężnego. 

W zakresie dotyczącym szczegółowego postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na 

rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania 

przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, 

rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania przy udzielaniu powyższych dotacji 

celowych.  

Wniosek o dotację docelową powinien zawierać w szczególności kwotę wnioskowanej dotacji 

celowej, uzasadnienie prawne i ekonomiczne dla przyznania takiej dotacji na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego, w tym okoliczności związane z jej sytuacją finansową 

uniemożlwiającą samodzielne zaspokajanie roszczeń, odpis dokumentu stanowiącego tytuł 

wykonawczy, na podstawie którego nastąpiło spełnienie świadczenia pieniężnego, 

poświadczone przez organ wnioskujący kopie dokumentów umożliwiających weryfikację 

tożsamości osoby lub osób uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego oraz 

prawidłowości reprezentacji tej osoby lub osób; adres zamieszkania lub zameldowania osoby 

uprawnionej, dokumenty poświadczające posiadanie środków finansowych na realizację 

zadania co najmniej w wysokości, o której mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych; numer rachunku bankowego jednostki samorządu 

terytorialnego, na który dotacja ma zostać przekazana. 

Należy podkreślić, że o dotacje celową będą mogły ubiegać się jednostki samorządu 

terytorialnego, które już dokonały płatności na rzecz uprawnionych podmiotów jak i te, które 

jeszcze tego nie uczyniły, w szczególności z powodów uniemożliwiających realizację 

roszczeń.  

Dysponent Funduszu będzie uprawniony do powierzenia, w drodze umowy, Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego zadań w postaci weryfikacji wniosków jednostek samorządu 

terytorialnego o dotacje celowe. Weryfikacja ta będzie dokonywana pod kątem analizy i 

oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, która uniemożliwia 

samodzielne zaspokajanie przez nią roszczeń. Po przeprowadzanej analizie oraz ocenie Bank 
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Gospodarstwa Krajowego będzie przedstawiał pisemne stanowisko, zawierające 

rekomendację co do zasadności i wielkości udzielenia dotacji celowej.  

Po zapoznaniu się z nim, Dysponent Funduszu może zawrzeć wstępne porozumienie z 

jednostką samorządu terytorialnego lub jednostkami samorządu terytorialnego, które 

upoważnia te podmioty do ubiegania się o zawarcie umowy o dotację celową, o której mowa 

w art. 150 ustawy o finansach publicznych. W umowie zostanie określona wysokość 

dofinansowania jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem art. 128 ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych. 

Należy podkreślić, że udzielenie dotacji celowej ze środków Funduszu będzie miało charakter 

fakultatywny i będzie zależało od sytuacji finansowej każdej ubiegającej się o dofinansowanie 

jednostki samorządu terytorialnego. Zatem wysokość dotacji będzie indywidualnie ustalana 

dla każdego wniosku odrębnie. Suma corocznie udzielanych dotacji celowych na cel 

wskazany w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy nie będzie mogła przekroczyć kwoty 200 min zł, na co 

wprost wskazuje art. 56 ust. 4f ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 56 ust. 4e ustawy dotacja 

celowa będzie mogła być udzielona jeżeli pozwalać na to będzie stan środków 

zgromadzonych na rachunku Funduszu. 

Na podstawie art. 56 ust. 4d
1
 ustawy środki Funduszu mogą być przeznaczane na udzielenie 

przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów pożyczek na rzecz: 

1) spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad 

połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób 

prawnych; 

2) przedsiębiorców, w stosunku do których spółki, o których mowa w pkt 1, są 

przedsiębiorcami dominującymi, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów. 

Natomiast w przypadku udzielenia pożyczki Dysponent Funduszu monitoruje, obsługuje i 

nadzoruje realizację przychodów i dochodów z tego tytułu. Może on powierzyć, w drodze 

umowy, realizację tych zadań BGK. 

Obsługę finansowo-księgową Funduszu będzie prowadził urząd obsługujący Dysponenta 

Funduszu, który będzie mógł powierzyć BGK w drodze umowy realizację powyższego 

zadania. 

Koszty związane z obsługą Funduszu pokrywane będą w ramach wydatków tego urzędu. Od 

tej zasady będą istniały dwa wyjątki. Koszty realizacji umowy, zgodnie z którą Dysponent 

Funduszu powierzy BGK ocenę sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego, 

będą pokrywane ze środków Funduszu. Ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu 

będą również pokrywane koszty realizacji przez BGK umowy dotyczącej monitorowania i 

nadzorowania gromadzenia dochodów i przychodów z tytułu objęcia/nabycia i zbycia akcji 

przez Skarb Państwa i koszty związane z monitorowaniem, obsługą i nadzorem spłaty 

pożyczek wraz z odsetkami, jeżeli realizację tych zadań Dysponent Funduszu powierzy BGK. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z 

właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem 

Centralnym. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597). 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań, udzielania dotacji 
celowych oraz udzielania pożyczek ze środków Funduszu 
Reprywatyzacji 
 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
……. 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
……. 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
……. 
 

 
Data sporządzenia:  
20.09.2018 r. 
 
Źródło: art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 
uprawnieniach pracowników 
 
 
Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady 
Ministrów: ……….. 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i uprawnieniach niektórych pracowników, który został zmieniony ustawą z dnia … o zmianie ustawy o 
zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Powyższy przepis zobowiązuje  ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych do określenia szczegółowego sposobu postępowania w zakresie: 

1) wypłaty odszkodowań, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, 

2) udzielania dotacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy,  

3) udzielania pożyczek, o których mowa w art. 56 ust. 4d1 ustawy 

– mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu oraz ochronę interesów 
Skarbu Państwa. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Fundusz Reprywatyzacji stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw 
finansów publicznych. Roczny plan finansowy Funduszu będzie sporządzany zgodnie z przepisem art. 123 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmie przychody, dochody Funduszu, wydatki oraz wysokość 
zobowiązań wymagalnych, w tym wysokość należności z tytułu udzielonych pożyczek. Dysponent Funduszu będzie 
zobowiązany do zapewnienia zgodności projektowanego planu finansowego Funduszu z projektem ustawy budżetowej na 
dany rok budżetowy. Koszty ujęte w planie będą mogły być pokrywane w granicach posiadanych środków finansowych. 
Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy ze środków Funduszu pokrywa się koszty: 
1) odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych 
wydanych w związku z nacjonalizacją mienia; 
2) odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń 
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; 
3) porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu 
terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na 
dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w 
szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz 
ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia; 
4) postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których 
koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa; 
5) zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju; 
6) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach 
realizacji celów, o których mowa wyżej. 
Dysponent Funduszu będzie uprawniony do powierzenia, w drodze umowy, Bankowi Gospodarstwa Krajowego zadań w 
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postaci weryfikacji wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dotacje celowe. 
Na podstawie art. 56 ust. 4d1 ustawy środki Funduszu mogą być przeznaczane na udzielenie przez Skarb Państwa 
reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów pożyczek na rzecz: 
1) spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy 
do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; 
2) przedsiębiorców, w stosunku do których osoby, o których mowa w pkt 1 są przedsiębiorcami dominującymi, w 
rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Prezes i członkowie Rady Ministrów 
  

20 Dane własne Poszerzenie lub zmiana części 
kompetencji. 

Spółki z udziałem Skarbu Państwa 
lub państwowej osoby prawnej 
oraz spółki zależne od nich 

Brak danych Dane GUS Możliwość udzielenia pożyczki  
ze środków Funduszu 

Jednostki samorządu terytorialnego wszystkie jednostki 
samorządu 

terytorialnego 

Dane własne Poszerzenie lub zmiana części 
kompetencji. 

Bank Gospodarstwa Krajowego 1 Dane własne Prowadzenie obsługi finansowo-
księgowej Funduszu 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z § 70 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt 
zostanie udostępniony na stronie Rządowy Proces Legislacyjny prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych. 
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Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia nie generuje nowych wydatków budżetowych. Projekt jest neutralny 
dla sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu  
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

 

z dnia         

 

 

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania 

akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, ze środków 

Funduszu Reprywatyzacji w latach 2019 i 2020  

 

 

 

Na podstawie art. 69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 i …) zarządza się, co 

następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania 

lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, 

ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2019 i 2020. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) niezależnym podmiocie zewnętrznym o uznanej pozycji na rynku świadczonych 

usług – należy przez to rozumieć podmiot posiadający umiejętności i doświadczenie 

niezbędne do sporządzenia testu prywatnego inwestora lub analizy stwierdzającej możliwość 

wyłączenia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej na podstawie 

art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub analizy stwierdzającej, że nabycie 

lub objęcie akcji nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego 

rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w 

                                                           
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
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zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub 

dotyczącego restrukturyzacji; 

2) ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – 

należy przez to rozumieć ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, o której 

mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

3) przedsiębiorcy znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej - należy przez to 

rozumieć przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji według kryteriów określonych 

przez Komisję Europejską. 

§ 3. 1. Prezes Rady Ministrów może zlecić dokonanie analizy mającej na celu 

oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać nabyte lub objęte, w 

szczególności w celu weryfikacji wartości nabywanych lub obejmowanych akcji. 

2. Prezes Rady Ministrów może pozyskiwać opinie lub przeprowadzać konsultacje w 

zakresie nabywania lub obejmowania akcji z innymi organami, ministrami lub komitetami. 

3. Prezes Rady Ministrów może zasięgnąć opinii Prezesa Urzędu Konkurencji i 

Konsumentów, czy planowane nabycie lub objęcie akcji nie stanowi niedozwolonej pomocy 

publicznej. 

§ 4. 1. Umowę nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa akcji zawiera Prezes Rady 

Ministrów. 

2. W przypadku nabywania lub obejmowania akcji spółek publicznych w obrocie 

zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn.zm.) Prezes Rady Ministrów, 

w imieniu Skarbu Państwa, otwiera w podmiocie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy 

rachunek papierów wartościowych, rachunek bankowy środków pieniężnych (rachunek 

inwestycyjny) oraz zawiera umowę o świadczenie usług maklerskich w obrocie 

zorganizowanym.   

3. W celu wykonania zlecenia nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa, reprezentowany 

przez Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych w obrocie zorganizowanym, środki z 

Funduszu zostaną przekazane na rachunek bankowy środków pieniężnych (rachunek 

inwestycyjny) w terminie i w wysokości wynikającej z zawarcia umowy o świadczenie usług 

maklerskich oraz ze złożonego przez Prezesa Rady Ministrów zlecenia nabycia lub objęcia 

akcji. 
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Rozdział 2  

 

Sposób postępowania w zakresie nabywania akcji  

ze środków Funduszu Reprywatyzacji 

 

§ 5. 1. Nabywanie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady 

Ministrów, następuje na pisemny wniosek ministra właściwego ze względu na podstawowy 

przedmiot działalności spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa lub 

podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa; 

2) szacowaną wartość nabywanych akcji, ze wskazaniem dokumentów stanowiących 

podstawę wyliczenia tej wartości; 

3) proponowany termin nabycia akcji; 

4) szczegółowe uzasadnienie wniosku, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych 

bądź ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera w szczególności potwierdzenie 

zasadności nabycia akcji spółki, uwzględniające wpływ nabycia akcji na funkcjonowanie 

działu gospodarki właściwego ze względu na podstawowy przedmiot działalności spółki. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt umowy nabycia akcji, z 

wyłączeniem nabycia akcji spółek publicznych w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 

3 pkt 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.   

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez spółkę lub wnioskodawcę kopie:  

1) umowy spółki, statutu lub innego dokumentu, na podstawie którego spółka została 

utworzona; 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, do którego spółka  jest wpisana; 
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3) sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, 

jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o 

ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia; 

4) opinii i raportów firmy audytorskiej z badania sprawozdań finansowych, o których 

mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu; 

5) skonsolidowanych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały 

okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzonych zgodnie z przepisami 

o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia; 

6) opinii i raportów firmy audytorskiej z badania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych, o których mowa w pkt 5; 

7) analizy i oceny sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały 

okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata. 

6. Prezes Rady Ministrów może zażądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i 

informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 

§ 6. 1. Przed planowanym nabyciem przez Skarb Państwa akcji, wnioskodawca zleca 

sporządzenie wyceny, mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której 

akcje mają zostać nabyte oraz wartości nabywanych akcji. 

2. Cena za nabywane akcje nie może być wyższa niż ich wartość rynkowa, wynikająca z 

wyceny, mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki. 

§ 7. 1. W celu stwierdzenia, czy nabycie przez Skarb Państwa akcji będzie realizowane 

w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niezależny podmiot zewnętrzny o 

uznanej pozycji na rynku świadczonych usług sporządza analizę, zawierającą w 

szczególności: 

1) analizę i ocenę, czy nabycie akcji jest związane z ochroną podstawowych interesów 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) analizę wpływu zaniechania nabycia akcji na ochronę podstawowych interesów 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; 



- 5 - 

 

 

3) ocenę, czy nabycie akcji wiąże się z produkcją wyłącznie do celów wojskowych 

produktów znajdujących się na liście produktów wojskowych przyjętej przez Radę
2)

;  

4) ocenę, czy nabycie akcji służy realizacji programów modernizacji technicznej Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) ocenę, czy spółka jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie zabezpieczenia 

potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny; 

6) ocenę, czy nabycie przez Skarb Państwa akcji może negatywnie wpływać na warunki 

konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów, które nie 

są przeznaczone wyłącznie dla celów wojskowych. 

2. Do sporządzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przepisy § 11 ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 8. Prezes Rady Ministrów w celu dokonania oceny zgodności wniosku z zasadami 

nabywania akcji określonymi w niniejszym rozdziale, występuje do ministra właściwego ze 

względu na przedmiot działalności przedsiębiorcy o opinię uwzględniającą w szczególności 

wpływ nabycia akcji na funkcjonowanie działu gospodarki. 

§ 9. Do nabywania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady 

Ministrów, bez wniosku, o którym mowa w § 5, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się 

odpowiednio. 

 

Rozdział 3  

Sposób postępowania w zakresie obejmowania akcji  

ze środków Funduszu Reprywatyzacji 

 

§ 10. 1. Skarb Państwa nie może obejmować akcji spółki, w stosunku do której zachodzi 

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) spółka ubiega się o udzielenie lub korzysta z pomocy na ratowanie lub 

restrukturyzację; 

                                                           
2) 

Lista ta została przyjęta w dniu 15 kwietnia 1958 r. decyzją Rady nr 255/58 wymienioną w komunikacie 

Parlamentu Europejskiego (Dz.Urz.UE.C.2001.364.18). 
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2) spółka jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej; 

3) biznesplan lub test prywatnego inwestora, uwzględniające łączną kwotę oraz strukturę 

zobowiązań, wskazują, że objęcie akcji nie przyniesie przewidywanego zwrotu z 

zaangażowanego kapitału w odpowiednim czasie w postaci dywidend lub zysków z tytułu 

wzrostu wartości akcji; 

4) celem utworzenia nowej spółki jest przejęcie lub kontynuacja nierentownej 

działalności przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

2. Pomimo występowania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa może 

objąć akcje w celu określonym  art. 9a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

§ 11. 1. W celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje będzie działał jak 

prywatny inwestor w warunkach gospodarki rynkowej, niezależny podmiot zewnętrzny o 

uznanej pozycji na rynku świadczonych usług sporządza test prywatnego inwestora. 

2. Test prywatnego inwestora jest analizą działań, które będą podejmowane przez Skarb 

Państwa przy obejmowaniu akcji, zawierającą w szczególności: 

1) ocenę rynkowego charakteru objęcia akcji; 

2) informacje o przewidywanym poziomie zwrotu z zaangażowanego kapitału; 

3) informacje o średnim poziomie zwrotu z zaangażowanego kapitału porównywalnych 

inwestycji; 

4) informacje o przewidywanym poziomie ryzyka towarzyszącego inwestycji; 

5) informacje o średnim poziomie ryzyka porównywalnych inwestycji; 

6) opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w 

szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa i poziom konkurencji na 

tym rynku.  

3. Test prywatnego inwestora jest sporządzany w szczególności na podstawie 

biznesplanu oraz z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących realizacji celów, o których 

mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

4. W przypadku, gdy test prywatnego inwestora wskazuje na konieczność wprowadzenia 

zmian do biznesplanu, zmiany te, przed objęciem przez Skarb Państwa akcji, należy 

potwierdzić nowym testem prywatnego inwestora. 
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§ 12. 1. W celu stwierdzenia, czy objęcie przez Skarb Państwa akcji będzie realizowane  

w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niezależny podmiot zewnętrzny o 

uznanej pozycji na rynku świadczonych usług sporządza analizę, zawierającą w 

szczególności: 

1) analizę i ocenę, czy objęcie akcji jest związane z ochroną podstawowych interesów 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) analizę wpływu zaniechania objęcia akcji na podstawowe interesy bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) ocenę, czy objęcie akcji wiąże się z produkcją wyłącznie do celów wojskowych 

produktów znajdujących się na liście produktów wojskowych przyjętej przez Radę;  

4) ocenę, czy objęcie akcji służy realizacji programów modernizacji technicznej Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) ocenę, czy spółka  jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie zabezpieczenia 

potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny; 

6) ocenę, czy objęcie przez Skarb Państwa akcji może negatywnie wpływać na warunki 

konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów, które nie 

są przeznaczone wyłącznie dla celów wojskowych. 

2. Do sporządzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przepisy § 11 ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 13. 1. Obejmowanie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady 

Ministrów, następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy lub podmiotu uprawnionego do 

wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa; 

2) szacowaną wartość obejmowanych akcji, ze wskazaniem dokumentów stanowiących 

podstawę wyliczenia tej wartości; 

3) proponowany termin objęcia akcji; 
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4) szczegółowe uzasadnienie wniosku, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1,  dołącza się projekt umowy objęcia akcji. 

4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez spółkę kopie:  

1) umowy spółki, statutu lub innego dokumentu, na podstawie którego spółka została 

utworzona; 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, do którego spółka  jest wpisana; 

3) sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, 

jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia; 

4) opinii i raportów firmy audytorskiej z badania sprawozdań finansowych, o których 

mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu; 

5) skonsolidowanych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały 

okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzonych zgodnie z przepisami 

o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia; 

6) opinii i raportów firmy audytorskiej z badania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych, o których mowa w pkt 5. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dodatkowo: 

1) analizę i ocenę sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały 

okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata; 

2) biznesplan spółki zawierający:  

a) informacje ogólne dotyczące spółki,  

b) określenie celu objęcia akcji i jego podstawowych założeń,  

c)  analizę rynku i strategię marketingową, w tym dokładne określenie: produktu, 

konkurentów, obecnego udziału w rynku, docelowego udziału w rynku, podaży i popytu na 

rynku, planów sprzedaży, chłonności rynku, planowanych cen sprzedaży, cen rynkowych, 

sposobu dystrybucji i promocji, istniejących na rynku zdolności produkcyjnych, niezbędnych 

koncesji,  



- 9 - 

 

 

d) prezentację kosztów spółki, w szczególności kosztów inwestycji lub innego celu, dla 

którego akcje są obejmowane przez Skarb Państwa,  

e) opis lokalizacji inwestycji lub innego celu, dla którego akcje są obejmowane przez 

Skarb Państwa, z uzasadnieniem wyboru lokalizacji,  

f)  opis działań technicznych, w tym co najmniej opisy technologii, niezbędnych atestów 

i licencji, wpływu na środowisko naturalne,  nakładów inwestycyjnych, źródeł finansowania, 

zdolności produkcyjnych oraz planu produkcji i zapotrzebowania,  

g) opis organizacji inwestycji lub innego celu, dla którego akcje są obejmowane przez 

Skarb Państwa,  

h) opis struktury oraz kosztów zatrudnienia,  

i) harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu, dla którego akcje są obejmowane 

przez Skarb Państwa, oraz ostateczny termin zakończenia i rozpoczęcia użytkowania 

inwestycji lub innego celu objęcia akcji przez Skarb Państwa,  

j)  plan finansowy spółki oraz plan finansowy inwestycji lub innego celu, dla którego 

akcje są obejmowane przez Skarb Państwa, w tym co najmniej plan przychodów, plan 

kosztów, plan rachunku wyników, plan nakładów inwestycyjnych, plan zapotrzebowania na 

kapitał obrotowy, plan źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych, plan bilansu,  

k) ocenę ekonomiczno-finansową, w tym co najmniej ocenę finansową, ocenę 

efektywności i ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku scenariuszach,  

l) podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności objęcia akcji przez 

Skarb Państwa,  

m) dane kontaktowe autorów biznesplanu oraz datę jego sporządzenia;  

3) test prywatnego inwestora, o którym mowa w § 11, lub analizę, o której mowa w § 

12, sporządzone na koszt spółki, której akcje będą obejmowane przez Skarb Państwa; 

4) informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej przez 

spółkę w okresie ostatnich 10 lat oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej przez 

spółkę. 

6. Prezes Rady Ministrów może zażądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i 

informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 
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§ 14. Prezes Rady Ministrów w celu dokonania oceny zgodności wniosku z zasadami 

objęcia akcji określonymi w niniejszym rozdziale, występuje do ministra właściwego ze 

względu na przedmiot działalności przedsiębiorcy o opinię uwzględniającą w szczególności 

wpływ objęcia akcji na funkcjonowanie działu gospodarki. 

§ 15. Do obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady 

Ministrów, bez wniosku, o którym mowa w § 13, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się 

odpowiednio. 

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

 

§ 16. Rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER  FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 

W art. 69h ust. 4 ustawy przewidziano delegację dla ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych do wydania rozporządzenia, które określa szczegółowy sposób postępowania w 

zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez 

Prezesa Rady Ministrów, finansowanych ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2019 

i 2020. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu powyższego aktu 

wykonawczego kieruje się potrzebą zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej 

Funduszu oraz ochrony interesu Skarbu Państwa.  

Rozporządzenie określając tryb sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania 

akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów składania wniosku 

o nabycie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, 

przewiduje że co do zasady będzie ono następowało w wyniku złożenia wniosku do Prezesa 

Rady Ministrów. Określono również zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do 

składania przedmiotowych wniosków, którymi są minister właściwy ze względu na 

podstawowy przedmiot działalności spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa 

lub podmiot uprawniony do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa. 

Wskazano szczegółowe wymogi jakie powinien spełniać powyższy wniosek oraz jego 

uzasadnianie, a także obligatoryjne załączniki. Postanowienia rozporządzenia nakładają na 

wnioskodawcę wymóg sporządzenia zlecenia wyceny, mającej na celu oszacowanie wartości 

przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać nabyte oraz wartości nabywanych akcji. 

Prezes Rady Ministrów będzie mógł zażądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień 

i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Ponadto projekt przewiduje, że Prezes 

Rady Ministrów występuje do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności 

przedsiębiorcy o opinię uwzględniającą w szczególności wpływ nabycia akcji na 

funkcjonowanie działu gospodarki. 

Ponadto, w przypadku, gdy nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji będzie realizowane 

w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wymagane jest dołączenie do 

wniosku analizy sporządzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na 

rynku świadczonych usług, która zawierać będzie w szczególności ocenę, czy nabycie lub 

objęcie akcji jest związane z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej, analizę wpływu zaniechania nabycia lub objęcia akcji na 

podstawowe interesy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, ocenę, czy nabycie lub 

objęcie akcji wiąże się z produkcją wyłącznie do celów wojskowych produktów znajdujących 

się na liście produktów wojskowych przyjętej przez Radę, ocenę, czy nabycie lub objęcie 

akcji służy realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, ocenę, czy spółka jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie zabezpieczenia 

potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny i ocenę, czy nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji może negatywnie wpływać 
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na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w odniesieniu do 

produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie dla celów wojskowych.  

Prezes Rady Ministrów może także nabywać akcje w imieniu Skarbu Państwa bez wniosku, 

o którym mowa w § 5, w takim wypadku przepisy rozdziału 2 stosuje się odpowiednio 

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów obejmuje akcje 

w szczególności w celu finansowania inwestycji, w tym nowych inwestycji i ochrony 

podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazano również, że 

objęcie przez Skarb Państwa akcji może nastąpić, o ile jest dokonywane na warunkach 

akceptowalnych dla inwestora prywatnego, który będąc w sytuacji podobnej jak Skarb 

Państwa, w szczególności pod względem wartości posiadanych akcji, a także biorąc pod 

uwagę przewidywany zwrot z zaangażowanego kapitału oraz poziom ryzyka, zachowałby się 

tak samo jak Skarb Państwa. W projekcie wskazano szereg okoliczności wyłączających 

możliwość objęcia przez Skarb Państwa akcji spółki, w tym w szczególności ubieganie się 

przez spółkę o udzielenie pomocy publicznej lub korzystanie przez spółkę z pomocy 

publicznej, a trudna sytuacja ekonomiczna spółki. Przepisy rozporządzenia w sposób 

szczegółowy określają wymagania, jakie spełniać ma test prywatnego inwestora, sporządzany 

przez niezależnego doradcę w celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje będzie 

działał jak prywatny inwestor w warunkach gospodarki rynkowej.  

W projekcie określony został tryb składnia wniosku o objęcie akcji, jak również zamknięty 

katalog podmiotów uprawnionych do składania przedmiotowych wniosków. Szczegółowo 

określono wymogi jakie powinien spełniać wniosek, oraz załączniki, jakie należy do wniosku 

dołączyć, w tym w szczególności biznesplan spółki, test prywatnego inwestora oraz 

informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej przez spółkę 

w okresie ostatnich 10 lat oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej przez 

spółkę.  

Prezes Rady Ministrów może także obejmować akcje w imieniu Skarbu Państwa bez 

wniosku, o którym mowa w § 13 w takim wypadku przepisy rozdziału 2 stosuje się 

odpowiednio. 

Rozporządzenie daje ponadto możliwość Prezesowi Rady Ministrów żądania przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Prezes Rady 

Ministrów w celu dokonania oceny zgodności wniosku z warunkami objęcia akcji 

określonymi w rozporządzeniu występuje do ministra właściwego ze względu na przedmiot 

działalności przedsiębiorcy o opinię uwzględniającą w szczególności wpływ objęcia akcji na 

funkcjonowanie działu gospodarki.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia 

z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem 

Centralnym. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
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krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597). 

 

 

 

 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

 

z dnia  

 

w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1857) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wykaz podmiotów podlegających ochronie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, stanowiący załącznik do 

rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1) 

 

 PREZES RADY MINISTRÓW 

 

  

                                                           
1)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie 

wykazu podmiotów podlegających ochronie (Dz. U. poz. 2387), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 



Załącznik 

do rozporządzenia 

Rady Ministrów 

z dnia … (poz. …) 

 

WYKAZ PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

 

1. ……., dla którego organem kontroli jest …                                          

2. ……., dla którego organem kontroli jest …                                          

3. ……., dla którego organem kontroli jest …                                          

4. ……., dla którego organem kontroli jest …                                          

5. ……., dla którego organem kontroli jest …                                          

 (…) 


