
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. 

ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 14 w pkt 28 w lit. l, ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki 

finansowej Funduszu, o którym mowa w ust. 1, w tym elementy 

rocznego planu finansowego, szczegółowy sposób postępowania 

w zakresie udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz 

przekazywania środków na nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa, 

reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych 

lub spółek kapitałowych oraz udzielanie pożyczek, o których mowa 

w ust. 4d
1
, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej 

gospodarki finansowej Funduszu.”; 

2)  w art. 14 skreśla się pkt 35; 

3)  w art. 19 w pkt 3, w ust. 2 skreśla się wyraz „wydanego”; 

4)  w art. 19 w pkt 10, w ust. 1 po wyrazach „a także” dodaje się wyrazy „zamieszcza 

się” oraz wyraz „publikacji” zastępuje się wyrazem „zamieszczenia”; 

5)  w art. 19 w pkt 24, w art. 52 w ust. 1 i 2 wyrazy „rządowej, dyrektor” zastępuje się 

wyrazami „rządowej lub dyrektor”; 
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6)  w art. 19 w pkt 30, w art. 60 w ust. 6 wyrazy „zagospodarowania lub 

o przekazaniu” zastępuje się wyrazami „zagospodarowania nieruchomości lub 

o przekazaniu jej”;  

7)  w art. 28 w pkt 1, w art. 8 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Dotyczy to również przychodów ze zbycia akcji lub udziałów spółek 

przemysłowego potencjału obronnego, przekraczających kwoty przewidziane 

w ustawie budżetowej.”; 

8)  w art. 30: 

a) w pkt 5 skreśla się wyrazy „i art. 13”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) uchyla się art. 13;”; 

9)  w art. 44 w pkt 4, w ust. 2 wyraz „organu” zastępuje się wyrazem „organowi”; 

10)  w art. 60 w pkt 1 po wyrazach „ust. 5” dodaje się wyrazy „i 7”; 

11)  w art. 64 w pkt 3, w ust. 1 po wyrazach „uprawnieniach pracowników” dodaje się 

wyrazy „(Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …)”; 

12)  w art. 66 w pkt 4, w art. 5a wyraz „5a” zastępuje się wyrazami „Art. 5a”; 

13)  w art. 83: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie” 

zastępuje się wyrazami „wprowadza się następujące zmiany”, 

b) zmianę brzmienia ust. 2 umieszcza się w pkt 2 z poleceniem nowelizacyjnym 

w brzmieniu: „w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:”, 

c) dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 10: 
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a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Rada fundacji, o której mowa w ust. 3, składa się z posłów 

i senatorów powoływanych na 4-letnią kadencję przez ministra 

właściwego do spraw zagranicznych w porozumieniu odpowiednio 

z Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu oraz innych osób 

posiadających doświadczenie w zakresie współpracy rozwojowej.”, 

 b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Minister właściwy do spraw zagranicznych powołuje 

i odwołuje Prezesa Zarządu fundacji, o której mowa w ust. 3, po 

zasięgnięciu opinii jej Rady.”;”; 

14)  w art. 117 w ust. 2 po wyrazie „Uprawnienia” dodaje się wyrazy „i obowiązki”; 

15)  dodaje się art. 130a w brzmieniu: 

„Art. 130a. 1. Minister właściwy do spraw zagranicznych w terminie 

3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w porozumieniu odpowiednio 

z Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu, powoła skład Rady Fundacji 

Solidarności Międzynarodowej pierwszej kadencji oraz powoła Prezesa Zarządu tej 

Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Prezes jej 

Zarządu powołani przed dniem wejścia w życie ustawy pełnią funkcje do czasu 

powołania członków Rady oraz Prezesa Zarządu na podstawie ustawy zmienianej 

w art. 83, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

16)  dodaje się art. 130b w brzmieniu: 

„Art. 130b. Tworzy się Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa 

i państwowych osób prawnych.”. 

 MARSZAŁEK SENATU 

W/Z 

 

Maria KOC 

 Wicemarszałek Senatu



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

 

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. Senat rozpatrzył ustawę – Przepisy 

wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym i uchwalił do niej 16 

poprawek. 

W ocenie Senatu, w nowelizowanym art. 56 ust. 6 ustawy o komercjalizacji 

i prywatyzacji należy rozszerzyć zakres delegacji ustawowej i uwzględnić w niej 

przekazywanie środków na nabycie akcji spółek kapitałowych oraz objęcie akcji spółek 

publicznych lub akcji spółek kapitałowych (art. 56 ust. 4c) oraz przekazywanie środków na 

pożyczki (art. 56 ust. 4d1) – poprawka nr 1. 

 W związku z tym, iż art. 69g ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji ekspiruje 

z systemu prawnego 31 grudnia 2016 r. (przepis epizodyczny obowiązujący tylko w 2016 r.), 

uchwalono poprawkę nr 2. 

Użyty w nowelizowanym art. 11 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyraz 

„wydanego” sugeruje, że termin, o którym mowa w tym przepisie, odnosi się wyłącznie do 

zarządzenia wojewody, co nie jest zgodne z wolą ustawodawcy – poprawka nr 3. 

Uchwalając poprawkę nr 4 wzięto pod uwagę, że wykazu nie można wywiesić na 

stronie internetowej (na stronie internetowej można coś opublikować albo zmieścić). Ponadto 

poprawka ta koreluje terminologię art. 35 ust. 1 i 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(pierwszy z przepisów mówi o publikacji w BIP, drugi o zamieszczeniu w BIP). 

Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny. Dodaje ona do przepisów brakujące średniki. 

Poprawka nr 6 ma charakter redakcyjny. 

Poprawka nr 7 uwzględnia, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o wspieraniu 

restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustawa budżetowa będzie określała przewidywaną 

kwotę przychodów uzyskiwanych w zamian za zbycie akcji lub udziałów spółek 

przemysłowego potencjału obronnego, a nie kwotę przychodów z prywatyzacji takich spółek. 

W związku z tym, że pomiędzy art. 12 i art. 13 ustawy o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 

zamieszczone jest oznaczenie jednostki systematyzacyjnej oraz w celu wyeliminowania 
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wątpliwości, czy w następstwie zastosowanej techniki legislacyjnej oznaczenie to nie zostanie 

w sposób dorozumiany wyeliminowane z ustawy, art. 12 i art. 13 powinny być uchylone 

odrębnymi punktami – poprawka nr 8. 

Poprawka nr 9 eliminuje błąd gramatyczny.  

W związku z tym, że w art. 3 w ust. 7 ustawy o drogowych spółkach specjalnego 

przeznaczenia mowa jest o prywatyzacji (ustęp ten stanowi, że prywatyzacja spółki wymaga 

zgody Rady Ministrów), przepis ten należy uchylić – poprawka nr 10. 

Poprawka nr 11 zmierza do zapewnienia zgodności nowelizacji z § 158 Zasad techniki 

prawodawczej (zasady przytaczania tytułów innych aktów normatywnych). Przytaczając 

ustawę po raz pierwszy po tytule zamieszcza się dzienniczek promulgacyjny. W następstwie 

nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, art. 21 ust. 1 będzie 

pierwszym przepisem odsyłającym do ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników.   

Poprawka nr 12 dodaje brakujące oznaczenie przepisu. 

Poprawki nr 13 i 15 zmierzają do określenia nowego trybu powoływania członków 

Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz powoływania i odwoływania Prezesa 

Zarządu tej fundacji. Obecnie ustawa o współpracy rozwojowej zawiera jedynie szczątkową 

regulację odnośnie do kwestii powoływania organów fundacji. Gros przepisów 

kompetencyjnych zawiera statut fundacji, który podlega przyjęciu przez Radę fundacji. 

Z uwagi na to, że środki na działalność Fundacji Solidarności Międzynarodowej pochodzą 

z budżetu państwa, a zadania obsługiwane przez Fundację należą do sfery zadań publicznych 

zasadnym jest doprecyzowanie w przepisach ustawy zasad powoływania i odwoływania 

Prezesa Zarządu fundacji oraz składu jej Rady. Proponuje się także wprowadzenie 

kadencyjności Rady fundacji. 

Poprawka nr 14 uwzględnia, że Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie wykonywała będzie nie tylko uprawnienia Skarbu Państwa 

w odniesieniu do umów zawartych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na 

podstawie art. 2 pkt 8a uchylanej ustawy o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa, ale także obowiązki Skarbu Państwa w odniesieniu do 

takich umów. 



– 3 – 

Uchwalając poprawkę nr 16 kierowano się § 35 ust. 1 pkt 1 Zasad techniki 

prawodawczej. Poprawka ta dodaje brakujący przepis o utworzeniu Rady do spraw spółek 

z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. 

 


