
 
Druk nr 3941-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja 

 

 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE   
 

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA 
 
 

o rządowym projekcie ustawy o szczególnych 
uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich 
wykonywaniu w spółkach kapitałowych o 
istotnym znaczeniu dla porządku publicznego 
lub bezpieczeństwa publicznego (druk nr 
3635) 

 
         Sejm na 103 posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r. zgodnie z art. 47 ust. 1  Regulaminu 

Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3635 do Komisji Skarbu 

Państwa w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu.  

         Komisja Skarbu Państwa po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 

2005 r.  

wnosi 

       W y s o k i   S e j m  raczy następującą poprawkę: 

 „W art. 8 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1.  Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa, o których mowa w art. 2-6 przysługują 

Skarbowi Państwa działającemu z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra 
właściwego do spraw gospodarki wyłącznie w spółkach, które: 

1) wykonują działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, 
jeżeli łączny udział podmiotu lub grupy kapitałowej z jego udziałem w ilości 
wytworzonej energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przekracza 10%; 

2) wykonują działalność operatora lub są właścicielami systemu przesyłowego 
gazowego albo elektroenergetycznego, jeżeli podmiot lub grupa kapitałowa z 
jego udziałem posiada lub użytkuje ponad 10% sieci przesyłowej gazowej lub 
elektroenergetycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) zajmują się transportem rurociągowym w zakresie ropy naftowej benzyn 
silnikowych lub oleju napędowego, jeżeli łączny udział podmiotu lub grupy 
kapitałowej z jego udziałem w produkcji tych paliw na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 10%; 
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4) zajmują się transportem rurociągowym w zakresie ropy naftowej, benzyn 
silnikowych lub oleju napędowego, jeżeli łączny udział podmiotu lub grupy 
kapitałowej z jego udziałem w ogólnej zdolności przesyłowej ropy naftowej, 
benzyn silnikowych lub oleju napędowego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przekracza 10%; 

5) zajmują się magazynowaniem i przechowywaniem towarów w zakresie benzyn 
silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego lub podziemnym 
magazynowaniem ropy naftowej, jeżeli łączne pojemności magazynowe 
podmiotu lub grupy kapitałowej z jego udziałem na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie przechowywania benzyn silnikowych, oleju napędowego, 
gazu ziemnego lub ropy naftowej  przekraczają 10 dni konsumpcji tych towarów 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) zajmują się przeładunkiem towarów w portach morskich w zakresie ropy 
naftowej i jej produktów, jeżeli łączny udział podmiotu lub grupy kapitałowej z 
jego udziałem w zdolności do przeładunku tych towarów na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 10%; 

7) zajmują się wydobywaniem węgla kamiennego lub gazu ziemnego, jeżeli łączny 
udział podmiotu lub grupy kapitałowej z jego udziałem w wydobyciu węgla 
kamiennego lub gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przekracza 10%; 

8) samodzielnie lub w grupie kapitałowej są posiadaczami infrastruktury 
telekomunikacyjnej umożliwiającej przesyłanie sygnałów radiofonii i telewizji 
między nadawcą a siecią nadajników na obszarze obejmującym co najmniej 
10% terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) samodzielnie lub w  grupie kapitałowej są posiadaczami infrastruktury kolejowej 
stanowiącej co najmniej 10% tej infrastruktury na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

10) samodzielnie lub w grupie kapitałowej wykonują działalność nadawcy 
radiowego, telewizyjnego albo wydawcy prasowego, jeżeli łączny udział 
podmiotu lub grupy kapitałowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przekracza 10% rynku; 

11) samodzielnie lub w grupie kapitałowej wykonują działalność bankową albo 
ubezpieczeniową, jeżeli łączny udział podmiotu lub grupy kapitałowej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 10% rynku.”.” 

 

- posłowie J.Łączny, A.Budner, L. Kuropatwiński, K. Filipek, W. Łyżwińska, R. 
Beger, M. Curyło, Z. Dziewulski, S.Łyżwiński, D. Bojarska, T. Wojtkowiak,  

                    F. Franczak, Z. Jankowski, G. Tuderek, P. Kozłowski 

- odrzucić  
Warszawa, dnia 1 czerwca 2005 r. 
 

 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Ryszard Zbrzyzny 

Przewodniczący Komisji 
Skarbu Państwa  

 
/-/ Kazimierz Marcinkiewicz 
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