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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 14 grudnia 2020 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy 

o gospodarce komunalnej 

(druk nr 289) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Głównym celem ustawy jest dostosowanie odesłań i terminologii występującej 

w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawie o gospodarce komunalnej do 

aktualnego stanu prawnego. 

 W art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych występuje pojęcie 

„przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT”. Ustawa zawiera propozycję 

uchylenia tego przepisu, ponieważ Przedsiębiorstwo państwowe Polskie Linie Lotnicze 

„LOT” zostało przekształcone w spółkę stosownie do ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. 

o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze 

„LOT”, która utraciła moc na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy 

o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze 

„LOT”. 

 W art. 39 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych jest mowa o odprawie 

przysługującej w przypadku odwołania dyrektora przedsiębiorstwa – w wysokości 

sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Stosownie do art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – odprawa taka 

nie może przekraczać trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego. W tej sytuacji ustawa 

zmierza do zastąpienia w art. 39 ust. 1 wyrazu „sześciomiesięcznego” wyrazem 

„trzykrotności miesięcznego”. 

 W art. 43 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych jest mowa o prawie do prowizji 
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od zysku przedsiębiorstwa, natomiast stosownie do art. 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – prowizja od zysku 

osobom wskazanym w omawianym art. 43 nie przysługuje. Dlatego proponuje się uchylenie 

art. 43 w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych. Ponadto, z tego samego powodu, 

proponuje się skreślić w art. 4 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „oraz 

o prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego”. 

 Art. 46a ust. 1b ustawy o przedsiębiorstwach państwowych zawiera odwołanie do 

ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. Ponieważ ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. 

o spółkach z udziałem zagranicznym została uchylona przez art. 99 pkt 3 ustawy z dnia 19 

listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej, ustawa zawiera propozycję uchylenia 

tego przepisu. 

 Art. 16 ustawy o gospodarce komunalnej zawiera odesłanie do przepisów Kodeksu 

handlowego, co nie uwzględnia faktu uchylenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy na podstawie art. 631 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. 

Dlatego ustawa zawiera propozycję wprowadzenia poprawnego odesłania do właściwych 

przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

W art. 19 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej występuje pojęcie „rejestru 

przedsiębiorstw państwowych”. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., przez 

pojęcie to należy rozumieć obecnie Krajowy Rejestr Sądowy. W związku z tym ustawa 

wprowadza do tego przepisu odwołanie do „Krajowego Rejestru Sądowego”. 

Zgodnie z art. 3 ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie Komisji do Spraw Petycji w dniu 

14 stycznia 2020 r. (druk sejmowy nr 240). W dniu 12 lutego 2020 r. Sejm skierował projekt 

ustawy do pierwszego czytania do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu projektu ustawy na 

posiedzeniu w dniu 24 września 2020 r., przyjęły projekt i wniosły o uchwalenie w brzmieniu 

zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 635). 



– 3 – 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 22.  posiedzeniu Sejmu w dniu 9 grudnia 

2020 r. Sejm ponownie skierował projekt ustawy do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia 

dodatkowego sprawozdania do poprawki nadającej pkt 2 w art. 1 następujące brzmienie: 

„2) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W wypadku odwołania dyrektora przysługuje odprawa w wysokości nie 

wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego.”;”. 

W dniu 10 grudnia 2020 r. Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dodatkowym sprawozdaniu (druk sejmowy nr 635-A) 

wniosły o uchwalenie ustawy bez poprawki. 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 449 posłów, przy żadnym głosie wstrzymującym się i 3 głosach przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator 

 


