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Pan 

Tomasz GRODZKI 

MARSZAŁEK  SENATU 
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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy pana senatora Bogdana Borusewicza. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

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

państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. W przypadku wystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską  

z wnioskiem o podjęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego 

sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 970), 

w okresie 270 dni od dnia złożenia wniosku nie mogą być zbywane udziały, akcje lub 

prawa z akcji należące do Skarbu Państwa w spółkach, o których mowa w art. 13 ust. 1, 

a także należące do nich przedsiębiorstwa lub wyodrębnione części przedsiębiorstw 

w rozumieniu art. 55
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).”. 

Art. 2. Ograniczenie, o którym mowa w art. 13a ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się 

również w przypadku, gdy z wnioskiem o podjęcie konsultacji wystąpiono przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

W dobie trwającej wojny w Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską należy 

podjąć pilne działania mające na celu ochronę i zabezpieczenie spółek należących do Skarbu 

Państwa mających istotne znaczenie dla gospodarki państwa.  

W przedmiotowy projekcie ustawy przewidziano, że w przypadku wystąpienia przez 

Rzeczpospolitą Polską z wnioskiem o podjęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu 

Północnoatlantyckiego sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. 

(Dz. U. z 2000 r. poz. 970), w okresie 270 dni od dnia złożenia wniosku zakazuje się 

zbywania udziałów, akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach, 

o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 

a także należących do nich przedsiębiorstw lub wyodrębnione części przedsiębiorstw 

w  rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1740). 

Konieczność uchwalenia przedmiotowej regulacji uzasadniają, w szczególności 

prowadzone i planowane  działania w zakresie fuzji PKN Orlen  z Grupą Lotos. Warunki, 

które mają  zostać spełnione przed realizacją transakcji nabycia przez Orlen akcji Grupy 

Lotos doprowadzą do zbycia dużej części aktywów tej spółki, co może prowadzić do 

destabilizacji polskiego rynku paliw. Takie działanie negatywne wpływie na stabilizację 

rynku paliwowego w Polsce oraz może godzić w bezpieczeństwo energetyczne Polaków.  

Obecna sytuacja geopolityczna spowodowana rosyjską inwazją zbrojną w Ukrainie 

wymaga szybkiego zrewidowania dalekosiężnych planów spółek z udziałem Skarbu Państwa 

realizujących zadania publiczne oraz mających istotne znaczenie dla gospodarki państwa. 

Z tego też powodu w/w podmioty nie mogą uczestniczyć w procesie, który może zagrażać 

interesom i bezpieczeństwu Polski. 

Skorzystanie z ekstraordynaryjnych rozwiązań, takich jak wystąpienie przez Polskę 

z wnioskiem o podjęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego powinno 

być powiązane oraz spójne z prowadzeniem polityki m.in. wobec spółek, o których mowa 

w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym, które mogą być szczególnie narażone na zewnętrzne wpływy.  
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W wyżej wskazanym przepisie wyodrębnione zostały najistotniejsze podmioty z punktu 

widzenia ich znaczenia dla gospodarki państwa. Uzasadnionym zatem będzie przyjęcie 

propozycji rozwiań prawnych, które pozwolą zabezpieczyć ich interesy w wyjątkowych 

czasach, szczególnie kiedy mogą zachodzić przesłanki opisane w art. 4 Traktatu 

Północnoatlantyckiego, tj. zagrożenie integralność terytorialnej, niezależności politycznej lub 

bezpieczeństwa państwa. 

Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu  na sytuację 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców oraz nie będzie miało wpływu 

na budżet państwa. 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  
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