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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy 6 lipca 2016 r. 

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 

 

(druk nr 232) 

 

U S T A W A   z dnia 30 sierpnia 1996 r. O KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 747 i 978) 

 

Art. 56. 

1. Planowane kwoty oraz przeznaczenie przychodów z prywatyzacji określa co rok ustawa 

budżetowa. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji tworzy się następujące państwowe 

fundusze celowe: 

1)   [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 oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele 

związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb 

Państwa, poprzez:] <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, dochody 

uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych zgodnie z ust. 4c i przychody z tytułu 

zbycia tych akcji, a także odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele 

związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez 

Skarb Państwa, poprzez:> 

a)  wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych 

oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z 

nacjonalizacją mienia, 

b)  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 (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1583), 

<ba) realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji 
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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,> 

c)  pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń 

biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi 

pozwany - Skarb Państwa, 

d)  pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza 

granicami kraju, 

e)  pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów 

cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji 

celów, o których mowa w lit. a-d; 

2)   Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na rachunku którego gromadzi się 15% 

przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od 

tych środków z przeznaczeniem na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji 

przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców publicznych, o których mowa w ustawie z 

dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami 

publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej 

niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1411 i 1775 oraz z 2014 r. poz. 1662), oraz 

na udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną; 

3)   Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się: 

a)  2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz 

odsetki od tych środków, 

b)  opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu 

Państwa oraz odsetki od tych środków, 

c)  środki uzyskane przez wojewodę z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa 

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem 

Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów 

procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału 
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zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów przeprowadzania 

egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, 

kosztów realizacji wykonywanych przez wojewodów zadań, o których mowa w 

art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa, oraz na wykonywanie przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w 

szczególności wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa; 

4)   Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, na rachunku którego gromadzi się 2% 

przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od 

tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii 

polskiej obejmujące wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych 

lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej 

państwa, wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz promocję i upowszechnianie nauki. 

1a. (uchylony). 

1a
1
. W latach 2016-2018 przychody z prywatyzacji przekazywane są również na dochody 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tytułem kompensaty wydatków 

Funduszu powiększających koszty Funduszu w 2015 r. z tytułu przekazania środków 

Funduszu na wypłaty jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych w latach 2015-

2018 pracownikom likwidowanych kopalni z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704). 

1a
2
. Łączna kwota planowanych przychodów z prywatyzacji, przekazywanych w latach 2016-

2018 na dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyniesie nie 

więcej niż kwota przekazana ze środków Funduszu, o której mowa w art. 11f ust. 3 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 

1a
3
. Kwoty planowanych przychodów z prywatyzacji, przekazywanych w latach 2016-2018 

na dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustali minister 

właściwy do spraw finansów publicznych w toku prac nad budżetem państwa i określi 

ustawa budżetowa na dany rok. 

1b. Ustawa budżetowa może określić, na dany rok budżetowy, inną wysokość wskaźników, 

od których jest uzależniona wysokość kwoty przychodów z prywatyzacji przeznaczonej na 
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cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami budżetu 

państwa i nie zagraża realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszy, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Dysponentem Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa, a dysponentem Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest minister 

właściwy do spraw nauki. 

2a. (uchylony). 

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.) 

rezerwę na cele uwłaszczenia, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 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. 

4. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na 

dzień 30 czerwca każdego roku budżetowego, pomniejszony o znane w tym dniu 

zobowiązania dotyczące tego roku, nie może przekraczać 1/4 przychodów uzyskanych od 

dnia 1 lipca roku poprzedniego do dnia 30 czerwca roku, w którym następuje rozliczenie. 

Nadwyżka podlega przekazaniu na przychody budżetu państwa do dnia 31 lipca każdego 

roku. 

4a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać, w terminie do dnia 31 

stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na przychody budżetu 

państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę między przychodami tego Funduszu uzyskanymi w 

poprzednim roku budżetowym a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku 

budżetowym oraz planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym na cele, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1. 

4b. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać na przychody budżetu państwa. 
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<4c. Środki Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być przeznaczone na 

sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa, akcji spółek publicznych. 

4d. W przypadku zbycia akcji nabytych zgodnie z ust. 4c, na rachunku Funduszu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, gromadzi się całość przychodów z tego tytułu, w 

szczególności bez pomniejszania o obowiązkowe odpisy na rachunki innych 

państwowych funduszy celowych. 

4e. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ba, może zostać udzielona, jeżeli pozwala 

na to stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jeżeli jednostka samorządu terytorialnego wykaże 

szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie dotacji, w tym związane z jej 

sytuacją finansową, uniemożliwiającą samodzielne zaspokojenie roszczeń, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ba. 

4f. Łączna wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ba, udzielonych w roku 

budżetowym nie może być wyższa niż 200 000 000 zł. 

4g. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1, nie może być niższy niż dwukrotność wydatków poniesionych w poprzednim roku 

budżetowym na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 4c.> 

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podwyższa corocznie kapitał zakładowy 

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów Funduszu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na 

ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 

2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 

blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3), oraz na udzielanie im wsparcia 

niebędącego pomocą publiczną. 

6. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

prowadzenia gospodarki finansowej Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w tym 

elementy rocznego planu finansowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia 

prawidłowej gospodarki finansowej Funduszy. W przypadku Funduszu, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 3, rozporządzenie określi również sposób postępowania w zakresie uzupełnienia 
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środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania 

upadłościowego oraz postępowania w zakresie pokrywania i rozliczania kosztów realizacji 

zadań, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. 

7. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji przeznacza się, na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 

przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854) 

środki na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa. 

8. Środki uzyskane ze zbycia przez Skarb Państwa akcji w trybie określonym w art. 33 ust. 1 

pkt 8 są przekazywane na rachunek przychodów z prywatyzacji następnego dnia po 

rozliczeniu wykonania opcji typu greenshoe w ramach stabilizacji pomocniczej, o których 

mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 

wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. 

 

[Art. 69f. 

1. W latach 2014-2016 ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, może być 

udzielona miastu stołecznemu Warszawie dotacja celowa z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wypłaty odszkodowań, o których mowa w art. 215 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 

2016 r. poz. 65). 

2. Wysokość udzielonej dotacji w roku budżetowym nie może być wyższa niż 200 000 000 zł.] 

 

<Art. 69g. 

Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, w kwocie nie przekraczającej 

łącznie 30 000 000 zł, mogą zostać w roku 2016 przeznaczone na podwyższenie kapitału 

zakładowego spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, „Polskie Radio – Spółka 

Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej.> 

 

 

 


