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Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Art. 1. W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych
w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. poz. 473, z 1996 r. poz. 724, z 1997 r. poz. 770, z 2001 r.
poz. 810, z 2004 r. poz. 386 oraz z 2005 r. poz. 1539) w art. 11b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Akcje nabyte w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2
lub akcje bez wyłączonego prawa głosu mogą być zbywane wyłącznie innym plantatorom
buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową
Spółką Cukrową i pracownikom Krajowej Spółki Cukrowej albo mogą być nabyte przez
Krajową Spółkę Cukrową w celu umorzenia. Akcje nowych emisji Krajowej Spółki
Cukrowej mogą obejmować wyłącznie Skarb Państwa, plantatorzy buraków cukrowych
związani umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub
pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej, lub mogą być objęte przez inne osoby wyłącznie
w formie akcji z wyłączonym prawem głosu.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE
I. Potrzeba i cel wydania ustawy
Proponowana regulacja zakłada wprowadzenie zmian w art. 11b ust. 4 ustawy z dnia
26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
(Dz. U. poz. 473, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i ma na celu ujednolicenie siatki
pojęciowej w zakresie obejmowania akcji nowej emisji spółki Krajowa Spółka Cukrowa
S.A., zwanej dalej „KSC S.A.”, oraz uregulowanie sytuacji prawnej Skarbu Państwa w
tym zakresie.
Przedmiotowa propozycja zmiany ustawy jest związana z realizacją procesu konsolidacji
spółek z branży rolno-spożywczej, która przebiega w oparciu o potencjał i aktywa spółki
KSC S.A., mającej w założeniu zostać swoistym integratorem rynku rolno-spożywczego,
przyczyniając się tym samym do rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego, a także do
tworzenia i utrzymania miejsc pracy w rolnictwie. Proponowana zmiana jest niezbędna
do skutecznego przeprowadzenia procesu konsolidacji, dzięki której udział osób
prowadzących działalność rolniczą w utworzonej w wyniku konsolidacji grupie
kapitałowej może przyczynić się do poprawy ich sytuacji na rynku przez skrócenie
łańcuchów dostaw (zmniejszenie zależności od przetwórców i sprzedawców),
pozytywnie wpłynąć na kształtowanie się uczciwej konkurencji oraz prowadzić do
zwiększenia dochodów z prowadzonej działalności, a przez to do rozwoju obszarów
wiejskich.
Działania, które mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności sektora
rolno-spożywczego,

wychodzą

naprzeciw

celom

określonym

w

Strategii

Odpowiedzialnego Rozwoju. Utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej, w ramach
konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej, należy do projektów strategicznych
określonych w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”
przyjętej uchwałą nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie
przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”
(M.P. poz. 1150).
Przewidziana w ww. Strategii konsolidacja spółek branży rolno-spożywczej od strony
prawnej będzie polegała na podwyższeniu kapitału zakładowego KSC S.A., który
zostanie pokryty przez Skarb Państwa aportem w postaci posiadanych przez Skarb
Państwa udziałów jednoosobowych spółek z branży rolno-spożywczej. Planowana

konsolidacja wymaga zapewnienia akcjonariuszowi, który ma wnieść znaczące środki w
postaci mienia państwowego (posiadanych przez Skarb Państwa udziałów w spółkach
prawa handlowego) – a zatem ponosić będzie również znaczące ryzyko gospodarcze,
prawa współdecydowania o losach spółki proporcjonalnego do jego zaangażowania
kapitałowego. W przypadku braku zmiany ograniczenia w zakresie obejmowania akcji
nowych emisji wynikającego z art. 11b ust. 4 ustawy Skarb Państwa pomimo wniesienia
wszystkich posiadanych udziałów spółek z branży rolno-spożywczej w celu pokrycia
podwyższonego kapitału zakładowego KSC S.A. mógłby objąć za nie jedynie akcje z
wyłączonym prawem głosu. W zamian za wniesiony aport Skarb Państwa otrzymałby
akcje, które nie pozwoliłyby mu korzystać z pełni praw korporacyjnych i nie zapewniły
proporcjonalnego do wielkości wniesionego wkładu kapitałowego prawa do
współdecydowania o losach KSC S.A.
Jednocześnie projektowany przepis nie przyznaje Skarbowi Państwa żadnych uprawnień
specjalnych w stosunku do grup akcjonariuszy – plantatorów i pracowników, ale ma
doprowadzić do zrównania jego sytuacji prawnej z tymi akcjonariuszami, w przypadku
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji. Projektowany
przepis nie może być rozpatrywany w kontekście potencjalnego nierównego traktowania
pozostałych akcjonariuszy i potencjalnych akcjonariuszy KSC S.A., ponieważ podmioty
te znajdują się w innej niż Skarb Państwa sytuacji. KSC S.A. została utworzona przez
Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa w wykonaniu przepisów
ustawowych (art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru) w wyniku
połączenia spółek w trybie łączenia się przez zawiązanie nowej spółki. Skarb Państwa
był założycielem KSC S.A. i wnosił na jej kapitał zakładowy akcje i udziały pozostałych
spółek z udziałem Skarbu Państwa z branży cukrowej. Skarb Państwa jest akcjonariuszem
większościowym KSC S.A. i ponosi również największe ryzyko gospodarcze związane z
działalnością spółki spośród wszystkich akcjonariuszy, co jest konsekwencją
zaangażowania największych środków majątkowych (w zasadzie jedynie Skarb Państwa
zaangażował wkłady na pokrycie kapitału zakładowego). Dodatkowo należy wskazać, że
sytuacja Skarbu Państwa jako założyciela i podmiotu, który jako jedyny wniósł wkłady
na pokrycie kapitału zakładowego KSC S.A. (w postaci mienia państwowego), jest
odmienna od sytuacji innych potencjalnych akcjonariuszy, gdyż przedmiotem aportu do
spółki będą posiadane przez Skarb Państwa udziały w spółkach prawa handlowego, a
zatem mienie państwowe, którego ochronę ma zapewnić Skarb Państwa. Z drugiej strony
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Skarb Państwa jako akcjonariusz uwzględnia w swoich działaniach nie tylko aspekt
ekonomiczny, ale również ważny interes publiczny w postaci rozwoju wsi i obszarów
wiejskich, na który składają się wspieranie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie
zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz osiągnięcie zrównoważonego
rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności, w tym tworzenie i
utrzymywanie miejsc pracy.
Należy przy tym zwrócić uwagę na szczególną rolę, jaką KSC S.A. odgrywa w polityce
gospodarczej państwa ze względu na przewidzianą dla tej spółki funkcję integratora,
wokół którego zostaną skonsolidowane spółki z branży rolno-spożywczej. Działania
Skarbu Państwa mają doprowadzić do skutecznej realizacji postawionego celu
strategicznego, tj. powstania Krajowej Grupy Spożywczej w wyniku konsolidacji spółek
z udziałem Skarbu Państwa, wskazanego powyżej. Podkreślenia wymaga, że KSC S.A.
jest ponadto spółką o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, gdyż została ujęta w
wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla
gospodarki państwa (Dz. U. poz. 95). Podsumowując, projekt umożliwi Skarbowi
Państwa dokapitalizowanie KSC S.A. i zarazem zrealizowanie celu strategicznego, w
ramach prowadzonej polityki zbieżnej z interesem publicznym w postaci rozwoju wsi i
obszarów wiejskich i polityką gospodarczą państwa. W związku z powyższym jest
uzasadnione uregulowanie sytuacji prawnej Skarbu Państwa w taki sposób, aby zapewnić
uwzględnienie interesu publicznego w dalszym funkcjonowaniu spółki. Podmiotami
uprawnionymi do objęcia akcji z prawem głosu – wpływającymi na działalność spółki –
będą po zmianie plantatorzy i pracownicy oraz Skarb Państwa, co pozwoli na
zrównoważenie aspektu ekonomicznego i publicznego tej działalności.
Objęcie przez Skarb Państwa akcji nowych emisji KSC S.A. jako akcji, do których będzie
przysługiwało prawo głosu, jest możliwe wyłącznie w wyniku zmian legislacyjnych w
ustawie.
Zamierzona zmiana jest niezbędna do przeprowadzenia konsolidacji spółek z branży
rolno-spożywczej, tj. projektu, u podstaw którego leży założenie stworzenia silnego
podmiotu, który swoją pozycją mógłby konkurować na rynkach krajowych i
zagranicznych, przyczyniając się tym samym do rozwoju rolnictwa i przemysłu
spożywczego, a przez to pozytywnie wpływając na gospodarkę narodową, w
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szczególności w wymiarze społeczno-rynkowym, bowiem:
(i) w wyniku konsolidacji, a następnie przeprowadzenia procesu optymalizacji, może w
przyszłości powstać grupa złożona z Grupy KSC i spółek przez nią przejmowanych,
która będzie mogła konkurować na rynkach rolno-spożywczych, a tym samym
zapewni możliwość zbytu plantatorom będącym udziałowcami w tak powstałej
grupie kapitałowej, przy zachowaniu konkurencyjnego, akceptowanego z ich punktu
widzenia poziomu cen produktów rolnych;
(ii) konsolidacja może umożliwić umocnienie i rozszerzenie długofalowej, korzystnej
dla obu stron współpracy z obecnymi i nowymi rolnikami i plantatorami, w tym
stabilizację bazy surowcowej przez m.in. możliwość nawiązania długoterminowej
współpracy z szeroką bazą producentów płodów rolnych, co przyczyni się do
stabilizacji ich sytuacji ekonomicznej, poprawy efektywności produkcji rolnej oraz
uzyskiwania korzystnych cen na produkty rolne;
(iii) rozwój rynku rolno-spożywczego – konsolidacja może przyczynić się m.in. do
stabilizacji,

promocji

rynku

rolno-spożywczego,

zmniejszenia

efektu

fal

koniunkturalnych przez umocnienie współpracy pomiędzy podmiotami z sektora
rolno-spożywczego;
(iv) udział osób prowadzących działalność rolniczą w powstałej grupie kapitałowej
może przyczynić się do poprawy ich sytuacji na rynku przez skrócenie łańcuchów
dostaw (zmniejszenie zależności od przetwórców i sprzedawców), pozytywnie
wpłynąć na kształtowanie się uczciwej konkurencji oraz prowadzić do zwiększenia
dochodów z prowadzonej działalności.
II. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana
Obecnie art. 11b ust. 4 ustawy zakłada, że akcje nowych emisji KSC S.A. mogą
obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji
buraków cukrowych z KSC S.A. lub pracownicy KSC S.A., lub mogą być nabyte przez
inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu. Zatem w przypadku
prowadzonej konsolidacji Skarb Państwa nabywałby (obejmowałaby) akcje nowej emisji
z wyłączonym prawem głosu.
III. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Projektowany przepis doprowadzi do ujednolicenia stosowanej siatki pojęciowej,
zgodnie z którą akcje nowej emisji KSC S.A., w świetle ukształtowanego poglądu
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prawnego, podlegają objęciu, co stanowi o ich nabyciu pierwotnym. Natomiast nabycie
akcji jest przejawem nabycia wtórnego, które oznacza uzyskanie do nich tytułu
prawnego, które może być dokonywane dopiero po ich wcześniejszym objęciu.
Zaproponowana zmiana ujednolica stosowaną w ustawie siatkę pojęciową w zakresie
obejmowania akcji. Propozycja zmiany wskazuje zatem, że akcje nowej emisji podlegają
objęciu (nie nabyciu) przez inne osoby niż plantatorzy buraków cukrowych związani
umowami kontraktacji buraków cukrowych z KSC S.A. lub pracownicy KSC S.A.
Wskazana zmiana obejmie także Skarb Państwa.
Jednocześnie, w związku z prowadzonym procesem konsolidacji spółek z branży
rolno-spożywczej, zmiana spowoduje, że Skarb Państwa będzie obejmował akcje nowej
emisji z prawem głosu.
Odstąpiono jednocześnie od zawarcia w projekcie nowelizacji przepisu przejściowego z
uwagi na to, że do chwili przygotowania przedmiotowego projektu Skarb Państwa nie
obejmował żadnych akcji z wyłączonym prawem głosu.
Objęcie przez Skarb Państwa akcji nowych emisji KSC S.A. jako akcji, do których będzie
przysługiwało prawo głosu, jest możliwe wyłącznie w wyniku zmian legislacyjnych w
ustawie, ponieważ ograniczenie dotyczące obejmowania akcji bez prawa głosu wynika
wprost z tej ustawy.
Należy również podkreślić, że proponowany projekt zmiany ustawy podlegał
konsultacjom ze stroną społeczną procesu konsolidacji. Kolejno w lutym, czerwcu i
listopadzie 2020 r. przeprowadzono trzy tury spotkań z przedstawicielami plantatorów i
pracowników oraz ze związkami zawodowymi KSC S.A. i uzyskano zgodę strony
społecznej na dokonanie ww. zmian przedmiotowej ustawy.
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Skrócenie okresu vacatio legis ustawy nie narusza zasady demokratycznego państwa
prawnego. Wejście w życie dzień po ogłoszeniu regulacji jest spowodowane
koniecznością pilnego przeprowadzenia konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej.
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projektowana ustawa 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.
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poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz z § 52 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 ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle 01.03.2021 r.
cukrowniczym
Źródło:
Inicjatywa własna
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Andrzej Śliwka

Nr w Wykazie prac
UD181

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Wojciech Krysztofik tel. (22) 695 86 90

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Obecnie art. 11b ust. 4 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle
cukrowniczym (Dz. U. poz. 473, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zakłada, że akcje nowych emisji Krajowej
Spółki Cukrowej S.A. mogą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji
buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową S.A. lub pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej S.A., lub mogą być
nabyte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu. W przypadku podwyższenia kapitału
zakładowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Skarb Państwa nabywałby (obejmowałby) akcje nowej emisji z
wyłączonym prawem głosu.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponowana regulacja zakłada wprowadzenie zmian w art. 11b ust. 4 ustawy i ma na celu ujednolicenie siatki
pojęciowej w zakresie obejmowania akcji nowej emisji oraz uregulowanie sytuacji prawnej Skarbu Państwa w tym
zakresie.
Przedmiotowa propozycja zmiany ustawy jest związana z realizacją procesu konsolidacji spółek z branży rolnospożywczej, która przebiega w oparciu o potencjał i aktywa spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa pn.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – największej spółki państwowej w tej branży, która ma szansę zostać swoistym
integratorem rynku rolno-spożywczego, przyczyniając się tym samym do rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu
spożywczego. Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanej ustawy
środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Ze względu na specyfikę krajowego prawodawstwa w zakresie uregulowań przekształceń własnościowych w
przemyśle cukrowniczym analiza rozwiązań przyjętych w innych krajach nie jest celowa.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorstwa
podlegające
projektowi
konsolidacji

Wielkość
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – spółka z
większościowym udziałem Skarbu
Państwa

Inne spółki z udziałem Skarbu Państwa z
branży rolno-spożywczej podlegające
konsolidacji

Źródło danych

Oddziaływanie
Aktualnie Skarb Państwa
posiada 79,69% udziału w
kapitale zakładowym Spółki.
W wyniku wprowadzonych
zmian Skarb Państwa będzie
mógł obejmować akcje z
prawem głosu.
Skarb Państwa obejmie
akcje nowej emisji w
podwyższonym kapitale
zakładowym Krajowej
Spółki Cukrowej S.A. w
zamian za wniesione akcje /
udziały innych spółek z
udziałem Skarbu Państwa z
branży rolno-spożywczej
podlegających konsolidacji.

Podmiot
Minister Aktywów Państwowych
Umożliwienie korzystania z
uprawniony do
pełni praw przysługujących
wykonywania
akcjonariuszowi na
praw z akcji
dotychczasowych zasadach,
należących do
w stosunku do
Skarbu Państwa
obejmowanych akcji nowej
posiadanych w
emisji.
Krajowej Spółce
Cukrowej S.A.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy podlegał konsultacjom przeprowadzonym w trybie roboczym ze stroną społeczną,
tj. przedstawicielami pracowników i plantatorów związanych z Krajową Spółką Cukrową S.A. oraz związkami
zawodowymi.
Projekt uzyskał roboczą akceptację przedstawicieli strony społecznej.
Ponadto projekt ustawy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces
Legislacyjny oraz dodatkowo został wysłany do: Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka
Cukrowego, Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A., Związku
Zawodowego Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A., Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A., Wolnego Pracowniczego Związku
Zawodowego „Razem”, Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Rady
Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Szczegóły przebiegu procesu opiniowania i
konsultacji zostały omówione w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Źródła
finansowania

Projekt ustawy nie wymaga finansowania. Zmiana odbywa się bezkosztowo i umożliwi
Skarbowi Państwa objęcie akcji z prawem głosu. Pozwoli to na korzystanie przez Skarb Państwa
z pełni praw akcjonariusza.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i
przyjętych do
obliczeń założeń.

Nie dotyczy.
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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
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe z … r.) małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże
niepieniężnym
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
Proponowana regulacja umożliwi Skarbowi Państwa korzystanie z pełni praw akcjonariusza
informacje, w tym Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
wskazanie źródeł
Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
danych i
przedsiębiorców.
przyjętych do
Wejście w życie zaproponowanej w projekcie regulacji prawnej nie wpłynie na działalność
obliczeń założeń
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także na sytuację ekonomiczną i
społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
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:
Wejście w życie ustawy nie będzie miało zasadniczego wpływu na zmianę obciążeń regulacyjnych o charakterze
powszechnie obowiązującym.
9. Wpływ na rynek pracy
Regulacja będzie miała pośrednio pozytywny wpływ na rynek pracy, ponieważ umożliwi przeprowadzenie
konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową S.A., co będzie mieć
pozytywny wpływ na rynek pracy przez tworzenie nowych miejsc pracy oraz stabilizację zatrudnienia w sektorze
rolno-spożywczym.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój

☐ demografia
☒ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie
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regionalny
☐ inne: …
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na mienie państwowe – umożliwi
obejmowanie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które nie
będą pozbawione prawa głosu.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Omówienie
wpływu

Wykonanie przepisów aktu prawnego nastąpi po jego wejściu w życie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja nastąpi po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy
o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (UD 181)

Zakres konsultacji i opiniowania:
W ramach konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniach
własnościowych w przemyśle cukrowniczym umieszczono na stronie internetowej Rządowego Centrum
Legislacji oraz przekazano w dniu 5 lutego 2021 r. do: Zarządu Głównego Krajowego Związku
Plantatorów Buraka Cukrowego, Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce
Cukrowej S.A., Związku Zawodowego Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A.,
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A.,
Wolnego Pracowniczego Związku Zawodowego „Razem”, Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu
Spożywczego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Rady Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ”.
W toku opiniowania projekt ustawy został przesłany do Prezesa Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Projekt nie podlegał przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, o których mowa
w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów.
Wyniki konsultacji i opiniowania:
W toku konsultacji publicznych do projektu została zgłoszona jedna uwaga. Krajowy Sekretariat
Rolnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” pismem z dnia 9 lutego 2021 r. wskazał, iż w projekcie ustawy:
„brak jest zapisu, że akcje mogą nabywać również pracownicy spółek zależnych przejętych przez KSC
S.A. w ramach konsolidacji, czyli spółek strategicznych pod patronatem KOWR. Od strony prawnej
pracownicy tych spółek nadal będą pracownikami spółek i nie będą mieli prawa do zakupu akcji,
ponieważ w ustawie wymienieni są pracownicy KSC S.A. i plantatorzy.” Dlatego też zdaniem Krajowego
Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” wskazany jest zapis doprecyzowujący, aby prawo do
akcji miały też załogi przejmowanych spółek.
Uwaga nie została uwzględniona. Ww. propozycja związków zawodowych nie mieści się w zakresie
przedmiotowym projektu ustawy, który dotyczy tylko akcji należących do Skarbu Państwa. Uwaga
zgłoszona przez Krajowy Sekretariat Rolnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” odnosi się do rozszerzenia
katalogu akcjonariuszy KSC S.A. o przyszłych plantatorów spółek zależnych od KSC (których udziały
zostaną wniesione do KSC).
Ponadto swoje stanowisko do projektu ustawy przedstawił Związek Zawodowy Pracowników Krajowej
Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A., informując, że nie zgłasza uwag do projektu ustawy.
W trakcie opiniowania żaden podmiot nie przedstawił uwag ani opinii do projektu ustawy.
Nie wpłynęło zgłoszenie od podmiotów zainteresowanych pracami nad przedmiotowym projektem
zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

