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Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) poprzedniku — rozumie si´ przez to bezpo-
Êredniego poprzedniego pracodawc´
uprawnionych pracowników, którego ze-
spó∏ sk∏adników majàtkowych wszed∏
w sk∏ad komercjalizowanego przedsi´bior-
stwa paƒstwowego lub przedsi´biorstwa
paƒstwowego sprywatyzowanego przez
wniesienie do spó∏ki,”,

b) w pkt 5 lit. c i d otrzymujà brzmienie:

„c) osoby, które przepracowa∏y co najmniej
dziesi´ç lat w komercjalizowanym przedsi´-
biorstwie paƒstwowym oraz jego poprzed-
niku albo w przedsi´biorstwie, które zosta∏o
sprywatyzowane przez wniesienie do spó∏ki
oraz jego poprzedniku, a rozwiàzanie sto-
sunku pracy nastàpi∏o wskutek przejÊcia na
emerytur´ lub rent´ albo z przyczyn niedo-
tyczàcych pracowników,

d) osoby, które po przepracowaniu dziesi´ciu
lat w przedsi´biorstwie paƒstwowym podle-
gajàcym prywatyzacji oraz jego poprzedni-
ku, zosta∏y przej´te przez inne zak∏ady pracy
w trybie art. 231 Kodeksu pracy,”;

2) po art. 2 dodaje si´ art. 2a—2d w brzmieniu:

„Art. 2a. Przebieg procesów prywatyzacyjnych,
prowadzonych na podstawie przepisów
dzia∏u IV i V ustawy, jest jawny.

Art. 2b. 1. Z przebiegu procesu prywatyzacyjne-
go, o którym mowa w art. 2a, sporzà-
dza si´ kart´ prywatyzacji, zawierajàcà
co najmniej:

1) informacje o nabywcy:

a) nazw´ lub firm´, pod którà dzia∏a,
form´ prawnà oraz siedzib´, je˝e-
li nabywca jest osobà prawnà lub
jednostkà organizacyjnà niepo-
siadajàcà osobowoÊci prawnej,
albo

b) imi´, nazwisko oraz miejsce za-
mieszkania, je˝eli nabywca jest
osobà fizycznà,

2) uzyskanà cen´,

3) kwotowo okreÊlonà wartoÊç zobo-
wiàzaƒ inwestycyjnych gwaranto-
wanych przez nabywc´,

4) informacj´ o zawarciu porozumie-
nia dotyczàcego pakietu socjalnego,
obejmujàcego zobowiàzania zwià-
zane z ochronà interesów pracowni-
ków oraz innych osób zwiàzanych
z prywatyzowanym podmiotem,

5) informacj´ o prywatyzowanym pod-
miocie,

6) wskazanie imion, nazwisk oraz sta-
nowisk s∏u˝bowych osób odpowie-
dzialnych za przygotowanie i reali-
zacj´ procesu prywatyzacji,

7) informacj´ o realizacji zobowiàzaƒ
prywatyzacyjnych.

2. Kart´ prywatyzacji prowadzi si´ od
momentu rozpocz´cia procesu prywa-
tyzacji.

3. Karta prywatyzacji podlega aktualizacji
i jest udost´pniana na stronie podmio-
towej Biuletynu Informacji Publicznej
ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu
Paƒstwa albo organu za∏o˝ycielskiego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór karty prywatyzacji, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie jawnoÊci
procesu prywatyzacyjnego.

Art. 2c. Informacje o przebiegu negocjacji, o któ-
rych mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3, majà
charakter poufny jedynie do czasu ich za-
koƒczenia.

Art. 2d. Umowy zawarte w trybie art. 33 ust. 1, 3
i 5 oraz art. 39 ust. 1 sà jawne i podlega-
jà udost´pnianiu na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o dost´pie do infor-
macji publicznej.”;

3) w art. 4a uchyla si´ ust. 3—9;

4) po art. 4a dodaje si´ art. 4b i 4c w brzmieniu:

„Art. 4b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa, na wniosek organu wyko-
nawczego jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, na obszarze której znajduje
si´ siedziba spó∏ki, w której Skarb Paƒ-
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z dnia 19 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Paƒstwa akcji
w procesie konsolidacji spó∏ek sektora elektroenergetycznego

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
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poz. 721 i Nr 208, poz. 1532 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109.
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stwa posiada akcje, lub na wniosek or-
ganu wykonawczego zwiàzku jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, na ob-
szarze którego mieÊci si´ siedziba
spó∏ki, mo˝e zbyç nieodp∏atnie cz´Êç
lub wszystkie posiadane przez Skarb
Paƒstwa akcje tej spó∏ki na rzecz tej
jednostki samorzàdu terytorialnego
lub zwiàzku jednostek samorzàdu tery-
torialnego, o ile zosta∏y spe∏nione
∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) przedmiot dzia∏alnoÊci spó∏ki jest
zwiàzany z realizacjà zadaƒ w∏as-
nych tej jednostki samorzàdu tery-
torialnego lub zwiàzku jednostek
samorzàdu terytorialnego,

2) spó∏ka wykonuje dzia∏alnoÊç gospo-
darczà na obszarze sk∏adajàcej
wniosek jednostki samorzàdu tery-
torialnego lub zwiàzku jednostek
samorzàdu terytorialnego,

3) spó∏ka nie jest wpisana na list´
spó∏ek o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki paƒstwa lub inne listy
spó∏ek o znaczeniu paƒstwowym,
tworzone na podstawie przepisów
odr´bnych.

2. Zbycie akcji, o którym mowa w ust. 1,
nie jest zbyciem akcji na zasadach
ogólnych. Do zbycia akcji nie stosuje
si´ przepisów ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. — Kodeks post´powania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z póên. zm.2)). Zbycie akcji
jest jawne i nast´puje na podstawie
umowy cywilnoprawnej.

3. Uprawnieni pracownicy w spó∏ce po-
wsta∏ej w wyniku komercjalizacji, któ-
rej akcje zosta∏y nieodp∏atnie zbyte
w trybie, o którym mowa w ust. 1, za-
chowujà uprawnienia do nieodp∏atne-
go nabycia akcji. Przepisy art. 36—38c
stosuje si´ odpowiednio, przy czym
kompetencje ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa w zakresie zby-
wania akcji wykonuje organ wykonaw-
czy jednostki samorzàdu terytorialne-
go lub organ wykonawczy zwiàzku
jednostek samorzàdu terytorialnego.

4. Do ustalenia momentu powstania pra-
wa do nieodp∏atnego nabycia akcji
przez uprawnionych pracowników
oraz rolników lub rybaków stosuje si´
odpowiednio art. 38 ust. 2.

5. Przepisy, o których mowa w ust. 1 i 2,
stosuje si´ odpowiednio do nieodp∏at-
nego zbycia akcji posiadanych przez

jednostk´ samorzàdu terytorialnego
lub zwiàzek jednostek samorzàdu tery-
torialnego na rzecz innej jednostki
samorzàdu terytorialnego lub zwiàzku
jednostek samorzàdu terytorialnego,
przy czym kompetencje ministra w∏a-
Êciwego do spraw Skarbu Paƒstwa
w zakresie zbywania akcji wykonuje
organ wykonawczy jednostki samo-
rzàdu terytorialnego lub zwiàzku jed-
nostek samorzàdu terytorialnego.

Art. 4c. 1. W przypadku sprzeda˝y akcji, o któ-
rych mowa w art. 4b ust. 1, cz´Êç uzy-
skanych przychodów jednostka samo-
rzàdu terytorialnego lub zwiàzek jed-
nostek samorzàdu terytorialnego prze-
kazuje, w terminie 3 miesi´cy od dnia
uzyskania przychodów z tego tytu∏u,
na wyodr´bnione rachunki funduszy
celowych, o których mowa w art. 56
ust. 1, w nast´pujàcej wysokoÊci:

1) 5 % przychodów ze sprzeda˝y akcji
— na Fundusz Reprywatyzacji,

2) 15 % przychodów ze sprzeda˝y akcji
— na Fundusz Restrukturyzacji
Przedsi´biorców,

3) 2 % przychodów ze sprzeda˝y akcji
— na Fundusz Skarbu Paƒstwa,

4) 2 % przychodów ze sprzeda˝y akcji
— na Fundusz Nauki i Technologii
Polskiej.

2. Je˝eli jednostka samorzàdu terytorial-
nego lub zwiàzek jednostek samorzà-
du terytorialnego zb´dzie akcje, o któ-
rych mowa w art. 4b ust. 1, w drodze
czynnoÊci prawnej innej ni˝ sprzeda˝,
w terminie 3 miesi´cy od dnia dokona-
nia takiej czynnoÊci, przekazuje na wy-
odr´bnione rachunki funduszy celo-
wych, o których mowa w art. 56 ust. 1,
kwot´ stanowiàcà równowartoÊç:

1) 5 % wartoÊci ksi´gowej zbytych ak-
cji — na Fundusz Reprywatyzacji,

2) 15 % wartoÊci ksi´gowej zbytych ak-
cji — na Fundusz Restrukturyzacji
Przedsi´biorców,

3) 2 % wartoÊci ksi´gowej zbytych ak-
cji — na Fundusz Skarbu Paƒstwa,

4) 2 % wartoÊci ksi´gowej zbytych ak-
cji — na Fundusz Nauki i Technolo-
gii Polskiej

— przy czym wartoÊç ksi´gowà zby-
tych akcji ustala si´ na dzieƒ ich zbycia.

3. Je˝eli jednostka samorzàdu terytorial-
nego lub zwiàzek jednostek samorzà-
du terytorialnego przeka˝e nieodp∏at-
nie akcje, o których mowa w art. 4b
ust. 1, na rzecz innej jednostki samo-
rzàdu terytorialnego lub zwiàzku jed-
nostek samorzàdu terytorialnego,
przepisu ust. 2 nie stosuje si´.”;

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.
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5) w art. 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu
Paƒstwa minister w∏aÊciwy do spraw Skar-
bu Paƒstwa:

1) zleca dokonanie analizy majàcej na celu
ustalenie sytuacji prawnej majàtku spó∏ki
oraz oszacowanie wartoÊci przedsi´bior-
stwa,

2) mo˝e zleciç dokonanie analiz w zakresie:

a) ustalenia stanu i perspektyw rozwoju
przedsi´biorstwa spó∏ki,

b) oceny realizacji obowiàzków wynikajà-
cych z wymogów ochrony Êrodowiska,

c) innym, ka˝dorazowo okreÊlonym, je˝e-
li wymaga tego ochrona interesu Skar-
bu Paƒstwa,

3) mo˝e zobowiàzaç spó∏k´, w której Skarb
Paƒstwa posiada wi´kszoÊç g∏osów na
walnym zgromadzeniu, do wprowadze-
nia w jej przedsi´biorstwie zmian wynika-
jàcych z wymogów ochrony Êrodowiska,
a w szczególnoÊci wynikajàcych z analizy,
o której mowa w pkt 2 lit. b.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

6) w art. 33:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) negocjacji podj´tych na podstawie
publicznego zaproszenia,”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) aukcji og∏oszonej publicznie, je˝eli cena
wywo∏awcza nie jest ni˝sza od wartoÊci
ksi´gowej akcji,”,

— dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) sprzeda˝y akcji na rynku regulowanym.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy tryb zbywania akcji
oraz warunki, jakie powinny spe∏niaç: oferta
zbycia akcji, zaproszenie do sk∏adania ofert
nabycia akcji oraz zaproszenie do negocja-
cji, które mogà dotyczyç zobowiàzaƒ inwe-
stycyjnych, zobowiàzaƒ zwiàzanych z ochro-
nà Êrodowiska, a tak˝e zobowiàzaƒ zwiàza-
nych z ochronà interesów pracowników i in-
nych osób zwiàzanych ze spó∏kà, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç zapewnienia jawnoÊci
i przejrzystoÊci procesowi prywatyzacji.”,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Akcje nale˝àce do Skarbu Paƒstwa mogà
byç zbywane w trybie innym ni˝ okreÊlony
w ust. 1, bez obowiàzku wyst´powania
o zgod´ Rady Ministrów, je˝eli:

1) nabywca i cena sà wskazane w umowie
prywatyzacyjnej, a zbycie dotyczy akcji
spó∏ek, w których Skarb Paƒstwa posiada
mniej ni˝ 50 % kapita∏u zak∏adowego, lub

2) zbycie dotyczy akcji spó∏ek, w których
Skarb Paƒstwa posiada nie wi´cej ni˝
25 % kapita∏u zak∏adowego.”;

7) w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Akcje zbywa si´ nieodp∏atnie w grupach wy-
odr´bnionych ze wzgl´du na okresy zatrudnie-
nia uprawnionych pracowników w komercjali-
zowanym przedsi´biorstwie paƒstwowym, je-
go poprzedniku i w spó∏ce powsta∏ej w wyniku
komercjalizacji tego przedsi´biorstwa paƒ-
stwowego.”;

8) po art. 36 dodaje si´ art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. W przypadku obni˝enia kapita∏u zak∏a-
dowego spó∏ki przed dniem zbycia
przez Skarb Paƒstwa pierwszych akcji
na zasadach ogólnych, uprawnionym
pracownikom oraz rolnikom lub ryba-
kom przys∏uguje prawo do nieodp∏atne-
go nabycia do 15 % akcji nale˝àcych do
Skarbu Paƒstwa w kapitale zak∏adowym
spó∏ki po zarejestrowaniu obni˝enia ka-
pita∏u zak∏adowego. Do nieodp∏atnego
nabycia akcji stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 36 i 37—38d.”;

9) w art. 37 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 36 ust. 2 lub ust. 3 oraz ust. 4a sto-
suje si´ odpowiednio.”;

10) w art. 38:

a) uchyla si´ ust. 1b,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prawo do nieodp∏atnego nabycia akcji po-
wstaje po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia zbycia
przez Skarb Paƒstwa pierwszych akcji na za-
sadach ogólnych i wygasa z up∏ywem
24 miesi´cy od dnia powstania tego prawa.
Je˝eli zbycie akcji Skarbu Paƒstwa na zasa-
dach ogólnych nastàpi∏o w okresie, o któ-
rym mowa w ust. 1, prawo do nieodp∏atne-
go nabycia akcji powstaje po 3 miesiàcach
od up∏ywu terminu na z∏o˝enie oÊwiadcze-
nia o zamiarze nabycia akcji.”;

11) art. 38b otrzymuje brzmienie:

„Art. 38b. 1. W przypadku po∏àczenia spó∏ki po-
wsta∏ej w wyniku komercjalizacji z in-
nà spó∏kà, podzia∏u tej spó∏ki, jej
przekszta∏cenia lub wniesienia przez
Skarb Paƒstwa jej akcji do innej spó∏-
ki, do nieodp∏atnego nabywania akcji
przez uprawnionych pracowników
oraz rolników lub rybaków stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 36—38,
38c i 38d.

2. W przypadku podzia∏u spó∏ki powsta-
∏ej w wyniku komercjalizacji do nie-
odp∏atnego nabywania akcji przez
uprawnionych pracowników oraz rol-
ników lub rybaków nie stosuje si´
ograniczeƒ okreÊlonych w art. 37
ust. 4 i art. 69b ust. 2.
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3. W przypadku wniesienia 100 % akcji
nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa w jed-
noosobowej spó∏ce Skarbu Paƒstwa
powsta∏ej w wyniku komercjalizacji
do innej jednoosobowej spó∏ki Skar-
bu Paƒstwa uprawnionym pracowni-
kom oraz rolnikom lub rybakom przy-
s∏uguje ekwiwalent prawa do nieod-
p∏atnego nabycia akcji w postaci wy-
nagrodzenia nale˝nego z tytu∏u umo-
rzenia akcji wyp∏aconego przez spó∏-
k´. Wyp∏ata tego wynagrodzenia mo-
˝e byç dokonana przez spó∏k´ w ra-
tach, oprocentowanych w wysokoÊci
nie ni˝szej ni˝ wskaênik, o którym
mowa w art. 35 ust. 2.”;

12) po art. 38b dodaje si´ art. 38c i 38d w brzmieniu:

„Art. 38c. 1. Prawo do nieodp∏atnego nabycia ak-
cji podlega dziedziczeniu, z zastrze˝e-
niem ust. 2—4.

2. Spadkobierca uprawnionego pracow-
nika, rolnika lub rybaka mo˝e skorzy-
staç z prawa do nieodp∏atnego naby-
cia akcji, o ile uprawniony pracownik,
rolnik lub rybak z∏o˝y∏ oÊwiadczenie
o zamiarze nieodp∏atnego nabycia
akcji, w terminie, o którym mowa
w art. 38 ust. 1.

3. W przypadku Êmierci uprawnionego
pracownika, rolnika lub rybaka,
w okresie 6 miesi´cy od dnia wpisa-
nia spó∏ki do rejestru, spadkobierca
mo˝e skorzystaç z prawa do nieod-
p∏atnego nabycia akcji, o ile z∏o˝y
oÊwiadczenie o zamiarze nieodp∏at-
nego nabycia akcji, w terminie, o któ-
rym mowa w art. 38 ust. 1. Do z∏o˝e-
nia oÊwiadczenia o zamiarze nieod-
p∏atnego nabycia akcji przez spadko-
bierc´ osoby uprawnionej nie jest
wymagane przedstawienie postano-
wienia sàdu o stwierdzeniu nabycia
spadku albo zarejestrowanego aktu
poÊwiadczenia dziedziczenia sporzà-
dzonego przez notariusza.

4. Spadkobierca uprawnionego pra-
cownika, rolnika lub rybaka mo˝e nie-
odp∏atnie nabyç akcje spó∏ki pod wa-
runkiem przedstawienia prawomoc-
nego postanowienia sàdu o stwier-
dzeniu nabycia spadku albo zareje-
strowanego aktu poÊwiadczenia dzie-
dziczenia sporzàdzonego przez nota-
riusza, w terminie, o którym mowa
w art. 38 ust. 2.

5. W przypadku Êmierci uprawnionego
pracownika, rolnika lub rybaka termin
do skorzystania z prawa do nieodp∏at-
nego nabycia akcji, o którym mowa
w art. 38 ust. 2, nie rozpoczyna biegu,
a rozpocz´ty ulega przerwaniu do cza-
su uzyskania prawomocnego posta-
nowienia sàdu o stwierdzeniu naby-
cia spadku, a w przypadku przedsta-

wienia zarejestrowanego aktu po-
Êwiadczenia dziedziczenia sporzàdzo-
nego przez notariusza ulega przed∏u-
˝eniu o miesiàc, o ile zostanà ∏àcznie
spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) Êmierç uprawnionego pracownika,
rolnika lub rybaka nastàpi∏a przed
up∏ywem terminu wygaÊni´cia
prawa do nieodp∏atnego nabycia
akcji,

2) oÊwiadczenie o zamiarze nabycia
akcji zosta∏o z∏o˝one przez upraw-
nionego pracownika, rolnika lub
rybaka albo jego spadkobierc´
z zachowaniem terminu, o którym
mowa w art. 38 ust. 1,

3) zosta∏ z∏o˝ony wniosek o stwier-
dzenie nabycia spadku nie póêniej
ni˝ w dniu, w którym up∏ynà∏ ter-
min wygaÊni´cia prawa, o którym
mowa w art. 38 ust. 2, albo w tym
terminie zosta∏ przedstawiony za-
rejestrowany akt poÊwiadczenia
dziedziczenia sporzàdzony przez
notariusza.

6. W razie przerwania biegu terminu,
o którym mowa w ust. 5, termin ten
biegnie na nowo od dnia uprawo-
mocnienia si´ postanowienia sàdu
o stwierdzeniu nabycia spadku.”;

Art. 38d. 1. W przypadku wniesienia akcji spó∏ki
powsta∏ej w wyniku komercjalizacji
do spó∏ki z udzia∏em Skarbu Paƒstwa,
minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa mo˝e zaoferowaç uprawnio-
nym pracownikom oraz rolnikom lub
rybakom mo˝liwoÊç wykonania ich
prawa do nieodp∏atnego nabycia ak-
cji, w drodze nabycia akcji spó∏ki
z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, obj´tych
w zamian za wniesione akcje spó∏ki
powsta∏ej w wyniku komercjalizacji.

2. Zaoferowanie uprawnionym pracow-
nikom oraz rolnikom lub rybakom
mo˝liwoÊci wykonania ich prawa do
nieodp∏atnego nabycia akcji, o któ-
rych mowa w ust. 1, powinno nastà-
piç niezw∏ocznie po zarejestrowaniu
uchwa∏y walnego zgromadzenia
o podwy˝szeniu kapita∏u spó∏ki, do
której Skarb Paƒstwa wniós∏ akcje
spó∏ki powsta∏ej w wyniku komer-
cjalizacji.

3. Podstawà ustalenia liczby przys∏ugujà-
cych uprawnionym pracownikom oraz
rolnikom lub rybakom akcji spó∏ki, do
której wniesiono akcje spó∏ki powsta-
∏ej w wyniku komercjalizacji, jest
wycena wartoÊci aportu w postaci ak-
cji spó∏ki powsta∏ej w wyniku
komercjalizacji oraz ustalony na jej
podstawie parytet s∏u˝àcy okreÊleniu
liczby akcji obejmowanych przez Skarb
Paƒstwa w zamian za wnoszone akcje.
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Liczba akcji zbywanych nieodp∏atnie
uprawnionym pracownikom oraz rol-
nikom lub rybakom powinna byç pro-
porcjonalna do liczby akcji nale˝nych
im na podstawie art. 36 albo art. 37
i okreÊla si´ jà na podstawie stosunku
liczby akcji wnoszonych do liczby akcji
obj´tych przez Skarb Paƒstwa.

4. Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy
lub rybacy mogà skorzystaç z prawa
do nieodp∏atnego nabycia akcji spó∏-
ki, do której Skarb Paƒstwa wniós∏
akcje spó∏ki powsta∏ej w wyniku
komercjalizacji, o ile w ciàgu dwóch
miesi´cy od dnia z∏o˝enia im oferty,
o której mowa w ust. 1, przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw Skarbu
Paƒstwa, z∏o˝à spó∏ce powsta∏ej
w wyniku komercjalizacji pisemne
oÊwiadczenie o zamiarze wykonania
przys∏ugujàcego im prawa do nieod-
p∏atnego nabycia akcji. Niez∏o˝enie
oÊwiadczenia w powy˝szym terminie
powoduje utrat´ prawa do wykona-
nia prawa nieodp∏atnego nabycia ak-
cji w spó∏ce, do której Skarb Paƒstwa
wniós∏ akcje spó∏ki powsta∏ej w wyni-
ku komercjalizacji.

5. Do nabycia akcji, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 36—38.”;

13) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed wydaniem zarzàdzenia o prywatyzacji
bezpoÊredniej:

1) dokonuje si´ analizy stanu przedsi´bior-
stwa, polegajàcej na ustaleniu stanu
prawnego majàtku przedsi´biorstwa paƒ-
stwowego oraz oszacowaniu wartoÊci
przedsi´biorstwa,

2) mo˝na dokonaç analizy stanu przedsi´-
biorstwa, polegajàcej mi´dzy innymi na
ocenie realizacji obowiàzków wynikajà-
cych z wymogów ochrony Êrodowiska
i ochrony dóbr kultury.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, przed wydaniem zgody, o której mo-
wa w art. 41 ust. 2, mo˝e zobowiàzaç organ
za∏o˝ycielski do dokonania dodatkowej ana-
lizy przedsi´biorstwa, w zakresie innym ni˝
okreÊlony w ust. 1, o ile wymaga tego
ochrona interesu Skarbu Paƒstwa.”;

14) w art. 48 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) negocjacji podj´tych na podstawie publiczne-
go zaproszenia.”;

15) w art. 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniesienie przedsi´biorstwa do spó∏ki na-
st´puje w trybie negocjacji podj´tych na
podstawie publicznego zaproszenia.”,

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 36—38 i art. 38c stosuje si´ odpo-
wiednio.”; 

16) w art. 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegajà
równie˝ informacje uzyskane w zwiàzku z pro-
wadzonym procesem prywatyzacji, z zastrze-
˝eniem informacji ujawnianych na podstawie
ustawy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o zasa-
dach nabywania od Skarbu Paƒstwa akcji w procesie
konsolidacji spó∏ek sektora elektroenergetycznego
(Dz. U. Nr 191, poz. 1367) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spó∏ce konsolidowanej — rozumie si´ przez
to:

a) spó∏k´ z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, któ-
rej akcje zosta∏y wniesione na pokrycie
kapita∏u zak∏adowego spó∏ki konsolidu-
jàcej,

b) spó∏k´ powsta∏à w wyniku po∏àczenia
spó∏ek, o których mowa w lit. a, w trybie
art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z póên. zm.3)),

c) spó∏k´ powsta∏à w wyniku podzia∏u spó∏-
ki, o której mowa w lit. a, w trybie art. 529
§ 1 pkt 1—3 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych;”,

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) osoby, które jako uprawnieni pracownicy,
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, albo
jako ich spadkobiercy, naby∏y od Skarbu
Paƒstwa akcje spó∏ek konsolidowanych
lub prawo do nieodp∏atnego nabycia akcji
spó∏ek konsolidowanych lub prawo do
ekwiwalentu;”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) uprawnionych akcjonariuszach — rozumie
si´ przez to akcjonariuszy spó∏ki konsolido-
wanej, którzy jako uprawnieni pracownicy,
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, lub
jako spadkobiercy tych osób, nabyli akcje
spó∏ki konsolidowanej nieodp∏atnie od
Skarbu Paƒstwa, jak równie˝ pozosta∏ych
akcjonariuszy spó∏ki konsolidowanej;”;

2) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Suma akcji spó∏ki konsolidujàcej udost´pnio-
nych uprawnionym pracownikom spó∏ek kon-

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408
i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935
i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118,
poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz
z 2009 r. Nr 13, poz. 69.
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solidowanych i ich spadkobiercom oraz
uprawnionym akcjonariuszom, na zasadach
okreÊlonych w ustawie, nie mo˝e przekroczyç
15 % liczby akcji obj´tych przez Skarb Paƒstwa
w spó∏ce konsolidujàcej w zamian za wniesio-
ne akcje spó∏ki konsolidowanej.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Prawo do nieodp∏atnego nabycia akcji
spó∏ki konsolidujàcej powstaje po up∏y-
wie szeÊciu miesi´cy od dnia powstania
prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji
spó∏ki konsolidowanej i wygasa z up∏y-
wem dwunastu miesi´cy od dnia jego
powstania.

2. Uprawnieni pracownicy mogà skorzy-
staç z prawa do nieodp∏atnego nabycia
akcji spó∏ki konsolidujàcej, o ile z∏o˝à
pisemne oÊwiadczenie o zamiarze na-
bycia akcji tej spó∏ki. Termin do sk∏ada-
nia oÊwiadczeƒ o zamiarze nieodp∏at-
nego nabycia akcji spó∏ki konsolidujà-
cej rozpoczyna si´ w dniu powstania
prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji
spó∏ki konsolidowanej i koƒczy si´
z up∏ywem trzech miesi´cy od dnia jego
rozpocz´cia. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia
w powy˝szym terminie powoduje utra-
t´ prawa do nieodp∏atnego nabycia ak-
cji spó∏ki konsolidujàcej. Do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o zamiarze nieodp∏atne-
go nabycia akcji przez spadkobierc´
uprawnionego pracownika nie jest wy-
magane przedstawienie postanowienia
sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku
albo zarejestrowanego aktu poÊwiad-
czenia dziedziczenia sporzàdzonego
przez notariusza.

3. W przypadku Êmierci uprawnionego
pracownika termin na zrealizowanie
przez jego spadkobierców prawa do
nieodp∏atnego nabycia akcji spó∏ki kon-
solidujàcej nie rozpoczyna biegu, a roz-
pocz´ty ulega przerwaniu do czasu uzy-
skania prawomocnego postanowienia
sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku,
albo w przypadku przedstawienia zare-
jestrowanego aktu poÊwiadczenia dzie-
dziczenia sporzàdzonego przez notariu-
sza ulega przed∏u˝eniu o miesiàc. W ra-
zie przerwania biegu terminu, termin
ten biegnie na nowo od dnia uprawo-
mocnienia si´ postanowienia sàdu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

4. Prawo do nieodp∏atnego nabycia akcji
przez spadkobierców mo˝e byç zreali-
zowane, o ile wniosek o stwierdzenie
nabycia spadku zosta∏ z∏o˝ony nie póê-
niej ni˝ w dniu, w którym up∏ynà∏ ter-
min wygaÊni´cia prawa, o którym mo-
wa w ust. 1, albo w tym terminie zosta∏
przedstawiony zarejestrowany akt po-
Êwiadczenia dziedziczenia sporzàdzony
przez notariusza.

5. Do nieodp∏atnego udost´pniania akcji
spó∏ki konsolidujàcej majà zastosowa-
nie przepisy dzia∏u IV rozdzia∏u 2, z wy-
∏àczeniem przepisów art. 38 ust. 1—4
oraz art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

6. Do nieodp∏atnego udost´pniania akcji
spó∏ki konsolidowanej majà zastosowa-
nie przepisy dzia∏u IV rozdzia∏u 2 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji, z tym ˝e do za-
miany akcji spó∏ki konsolidowanej na
akcje spó∏ki konsolidujàcej nie majà za-
stosowania przepisy art. 38 ust. 3 i 4.”;

4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnieni pracownicy spó∏ek konsolidowa-
nych oraz uprawnieni akcjonariusze mogà
skorzystaç z prawa zamiany posiadanych akcji
spó∏ki konsolidowanej na akcje spó∏ki konsoli-
dujàcej, o ile z∏o˝à pisemne oÊwiadczenie o za-
miarze dokonania zamiany wszystkich posia-
danych akcji. Przepis art. 38c ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywaty-
zacji stosuje si´ odpowiednio.”;

5) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnieni pracownicy, którzy nabyli prawo
do ekwiwalentu, mogà skorzystaç z prawa do
zamiany tego prawa na prawo do nieodp∏atne-
go nabycia akcji spó∏ki konsolidujàcej, o ile
z∏o˝à pisemne oÊwiadczenie o zamiarze doko-
nania tej zamiany. Termin do sk∏adania
oÊwiadczeƒ o zamiarze dokonania tej zamiany
rozpoczyna si´ w dniu powstania prawa do
ekwiwalentu i koƒczy si´ z up∏ywem trzech
miesi´cy od dnia jego rozpocz´cia. Niez∏o˝e-
nie oÊwiadczenia w powy˝szym terminie po-
woduje utrat´ prawa do zamiany.”;

6) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Akcjonariusze spó∏ek PGE-Energia
spó∏ka akcyjna z siedzibà w Lublinie
oraz PGE Górnictwo i Energetyka spó∏-
ka akcyjna z siedzibà w ¸odzi, którzy
nabyli akcje tych spó∏ek na zasadach
okreÊlonych w niniejszej ustawie, stajà
si´ akcjonariuszami spó∏ki PGE Polska
Grupa Energetyczna spó∏ka akcyjna
z siedzibà w Lublinie w wyniku po∏à-
czenia spó∏ki PGE-Energia spó∏ka ak-
cyjna z siedzibà w Lublinie oraz PGE
Górnictwo i Energetyka spó∏ka akcyjna
z siedzibà w ¸odzi ze spó∏kà PGE
Polska Grupa Energetyczna spó∏ka
akcyjna z siedzibà w Lublinie, w trybie
art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych, przez przeniesienie ca∏e-
go majàtku spó∏ek PGE-Energia spó∏ka
akcyjna z siedzibà w Lublinie oraz PGE
Górnictwo i Energetyka spó∏ka akcyjna
z siedzibà w ¸odzi na spó∏k´ PGE Pol-
ska Grupa Energetyczna spó∏ka akcyj-
na z siedzibà w Lublinie.
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2. Plan po∏àczenia uwzgl´dni spadkobier-
ców, o których mowa w art. 4 i 5. Wyda-
nie akcji spadkobiercom spó∏ki przej-
mujàcej nastàpi na zasadach okreÊlo-
nych w art. 38c ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywa-
tyzacji.”.

Art. 3. 1. W spó∏kach, w których przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy powsta∏o prawo do nie-
odp∏atnego nabycia akcji, a Skarb Paƒstwa zby∏
pierwsze akcje na rzecz uprawnionych pracowników,
do realizacji uprawnieƒ do nieodp∏atnego nabycia ak-
cji stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. W spó∏kach, w których przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy powsta∏o prawo do nieod-
p∏atnego nabycia akcji, a Skarb Paƒstwa nie zby∏
pierwszych akcji na rzecz uprawnionych pracowni-
ków, prawo to wygasa z up∏ywem 24 miesi´cy od dnia
jego powstania.

3. W spó∏kach, o których mowa w ust. 2, upraw-
nienia do nieodp∏atnego nabycia akcji sà realizowane
na zasadach okreÊlonych w ustawie, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 4. 1. Przepisy art. 38c ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji stosuje si´
odpowiednio do zbywania spadkobiercom osób
uprawnionych akcji spó∏ek, je˝eli ich prawo do nieod-
p∏atnego nabycia akcji wygas∏o wskutek up∏ywu ter-
minu, o którym mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy w do-
tychczasowym brzmieniu, w okresie 40 miesi´cy
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Spadkobiercy, o których mowa w ust. 1, mogà
skorzystaç z prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji
w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 5. 1. W spó∏kach konsolidowanych, w których
prawo do nieodp∏atnego nabycia akcji spó∏ki konsoli-
dowanej powsta∏o przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy:

1) bieg terminu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o za-

sadach nabywania od Skarbu Paƒstwa akcji
w procesie konsolidacji spó∏ek sektora elektro-
energetycznego, rozpoczyna si´ po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy;

2) bieg terminu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 oraz
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o za-
sadach nabywania od Skarbu Paƒstwa akcji
w procesie konsolidacji spó∏ek sektora elektro-
energetycznego, rozpoczyna si´ w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. W spó∏kach, w których prawo do ekwiwalentu
powsta∏o w okresie od dnia 18 listopada 2007 r. do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, bieg terminu
do sk∏adania pisemnych oÊwiadczeƒ o zamiarze doko-
nania zamiany prawa do ekwiwalentu na prawo do
nieodp∏atnego nabycia akcji spó∏ki konsolidujàcej,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeÊ-
nia 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Paƒstwa
akcji w procesie konsolidacji spó∏ek sektora elektro-
energetycznego, rozpoczyna si´ w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

3. W spó∏kach, w których uprawnieni pracownicy
lub ich spadkobiercy z∏o˝yli przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy pisemne oÊwiadczenie o zamia-
rze dokonania zamiany prawa do ekwiwalentu na pra-
wo do nieodp∏atnego nabycia akcji spó∏ki konsolidu-
jàcej, w trybie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Paƒstwa ak-
cji w procesie konsolidacji spó∏ek sektora elektroener-
getycznego, stosuje si´ przepisy tej ustawy w brzmie-
niu dotychczasowym.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 33 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝
przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski




