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NOWELIZACJA USTAWY O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM PAŃSTWOWYM
29 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o
zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
(„Nowelizacja”). Nowelizacja ma przede wszystkim charakter porządkujący i eliminuje
wątpliwości interpretacyjne występujące w dotychczasowym stanie prawnym,
uszczegóławiając poszczególne przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym („Ustawa”) oraz wprowadzając nowe rozwiązania w
zakresie kompetencji organów administracji publicznej.
Nowe wymogi
Jedną z istotniejszych zmian dla spółek, w których właścicielem akcji lub udziałów jest Skarb
Państwa, jest obowiązek wprowadzenia w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie
Nowelizacji wymogów określonych w zmienionych art.17–18a, art. 20 i art. 22–23a Ustawy,
nałożony na podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do
Skarbu Państwa. Nowe wymogi to:
▪ pozostawienie do decyzji podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji
należących do Skarbu Państwa w spółce publicznej, określenia w drodze uchwały
walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody organu nadzorczego, zamiast
zgody walnego zgromadzenia, wymaga:
– rozporządzenie składnikami aktywów trwałych,
– nabycie składników aktywów trwałych,
– objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości określonej w Ustawie,
– zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej określonej w Ustawie,
▪

modyfikacja wymogu zgody organu nadzorczego na zawarcie umowy o usługi prawne,
usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i
komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli
wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie
lub innych umowach przekracza 500 000 zł netto, poprzez doprecyzowanie zawierania
powyższych umów z tym samym podmiotem w stosunku rocznym,

▪

rozszerzenie zasad zbywania składników aktywów trwałych z przetargu również na
aukcję,

▪

wprowadzenie obowiązku przedkładania walnemu zgromadzeniu przez organ
zarządzający zaopiniowanego przez organ nadzorczy, sprawozdania ze stosowania tzw.
dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów wraz ze sprawozdaniem
organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy,

▪

pozostawienie do decyzji podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji
należących do Skarbu Państwa w spółce publicznej, określenia w drodze uchwały
walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, obowiązku przedkładania przez organ
zarządzający organowi nadzorczemu, zamiast walnemu zgromadzeniu, sprawozdań ze
stosowania dobrych praktyk,

▪

doprecyzowanie, że wymóg przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
członka organu zarządzającego powoływanego przez organ nadzorczy nie dotyczy
członka organu zarządzającego wybieranego przez pracowników,

▪

uszczegółowienie wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na członka organu
nadzorczego wraz z obowiązkiem niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ
lub podmiot, mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo
pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w statucie.
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Fundusz Inwestycji Kapitałowych
Nowelizacja tworzy również Fundusz Inwestycji Kapitałowych, którego celem jest finansowanie
nabywania i obejmowania akcji lub udziałów spółek przez Prezesa Rady Ministrów. Ustawa
stanowi, że przychodami Funduszu są m.in. wpłaty z zysku spółek, o których mowa ustawie z
dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
Dokonuje jednocześnie zmiany brzmienia art. 2 ust. 1 przywołanej ustawy.
W dotychczasowym stanie prawnym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w
których wszystkie akcje są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji nieodpłatnie
udostępnionych pracownikom, były obowiązane do dokonywania wpłat z zysku, po
opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w wysokości 15% tego zysku na rzecz budżetu
państwa. W wyniku Nowelizacji powyższe spółki będą obowiązane do dokonywania wpłat z
zysku na rzecz Funduszu Inwestycji Kapitałowych.
Jednocześnie Nowelizacja wprowadza w Ustawie art. 33b ust. 2, zgodnie z którym wpłaty z
zysku, o których mowa powyżej, na rachunek Funduszu dokonuje właściwy naczelnik urzędu
skarbowego. W świetle przywołanych regulacji nie pozostaje zatem rozstrzygnięte, który
podmiot: spółka czy naczelnik urzędu skarbowego, dokonuje wpłaty z zysku na rzecz Funduszu
Inwestycji Kapitałowych.
Nowelizacja wiązać się będzie z koniecznością weryfikacji umów spółek i statutów pod kątem
zapewnienia zgodności ze znowelizowanymi regulacjami, a także zmianach w bieżącym
funkcjonowaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z nowelizacją, prosimy o kontakt:
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