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Warszawa 14 grudnia 2006 roku. 

Załącznik nr 1  

do Stanowiska 

Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków  

z dnia 14 grudnia 2006 roku 

 

Projekt: 

USTAWA 

z dnia …. 2006 r. 

o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1504, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

 

l) po rozdziale 7 dodaje się  rozdział 7a w brzmieniu: 

„Rozdział 7a 

Udział pracowników w prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych 

 

Art. 57a. Do przedsiębiorstw energetycznych stosuje się ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1390 z późn. zm.) z 

zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału. Pojęcia użyte w niniejszym rozdziale należy 

rozumieć zgodnie z ustawą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

Art. 57b. 1. Skarb Państwa nieodpłatnie zbywa na rzecz uprawnionych pracowników akcje spółek 

prowadzących przedsiębiorstwa energetyczne w dniu ………… 2006 r. (spółka parterowa) w 

ilości i na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 57a. 
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2. Prawo do nabycia akcji, o których mowa w ust. 1 powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia 

rozporządzenia w jakikolwiek sposób przez Skarb Państwa co najmniej jedną akcją nie 

przeznaczoną do nabycia przez uprawnionych pracowników i wygasa z upływem 12 miesięcy od 

dnia powstania tego prawa. 

Art. 57c. 1. W przypadku, gdy Skarb Państwa więcej niż połową akcji nie przeznaczonych do 

nabycia przez uprawnionych pracowników rozporządzi w taki sposób, że ich właścicielem stanie 

się inna spółka pośrednio lub bezpośrednio zależna w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych 

od Skarbu Państwa (spółka portfelowa), prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki parterowej 

może być zastąpione prawem do nieodpłatnego nabycia akcji spółki portfelowej. Wyboru 

dokonuje uprawniony pracownik składając pisemne oświadczenie Ministrowi Skarbu Państwa w 

terminie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do nabycia akcji spółki portfelowej. 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki portfelowej 

powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia rozporządzenia w jakikolwiek sposób przez Skarb 

Państwa co najmniej jedną akcją spółki portfelowej nie przeznaczoną do nabycia przez 

uprawnionych pracowników i wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia powstania tego prawa. 

3. Ustępy 1. i 2. mają odpowiednie zastosowanie w przypadku gdy Skarb Państwa rozporządzi 

akcjami spółki portfelowej w sposób określony w ust. 1. 

4. Parytet, według którego wylicza się ilość akcji spółki portfelowej nabywanych przez 

uprawnionego pracownika w zamian za akcje spółki parterowej ustalany jest przez Ministra 

Skarbu Państwa. Parytet ten powinien odzwierciedlać stosunek wartości nominalnej akcji spółki 

parterowej do sumy wartości nominalnej akcji wszystkich spółek parterowych wnoszonych do 

danej spółki portfelowej. Stosunek ten ustala się według stanu na dzień wskazany w art. 57b. ust. 

1.” 

Art. 2. Pracownicy, którzy przed wejściem w życie niniejszej ustawy nieodpłatnie nabyli akcje 

spółek parterowych, a Skarb Państwa rozporządził co najmniej połową wszystkich akcji tych 

spółek w sposób określony w art. 57c. ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 nabywają prawo do 

zamiany posiadanych akcji na akcje spółki portfelowej odpowiednio na zasadach określonych w 

art. 57c. ustawy, o której mowa w art. 1. 

Art. 3. Akcje nabyte na podstawie przepisów rozdziału 7a ustawy, o której mowa w art. 1 nie 

mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od rozporządzenia akcjami spółki 

parterowej przez Skarb Państwa. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 57d. ustawy, o której 
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mowa w art. 1, gdzie dwuletni okres liczy się od dnia ustalonego zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 

1390 z późn. zm.) 

Art. 4.  

dotyczyć powinien uregulowania kwestii PSE - proponujemy wpisanie treści art. 16 propozycji 

Porozumienia Komisji Trójstronnej – do ustawy zmiana ustawy Prawo energetyczne, ustawy 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zmianie oceny zgodności  - z drobnymi modyfikacjami: 

1. Osoby: 

a/ będące w dniu 31 grudnia 2006 roku pracownikami Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 

lub pracownikami podmiotów należących do grupy kapitałowej Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S.A.; 

b/ będące pracownikami podmiotów wymienionych w pkt. a/ w przeszłości, jeśli osoby te 

przepracowały łącznie w tych podmiotach lub ich poprzednikach prawnych co najmniej 10 lat, a 

ich stosunek pracy został rozwiązany wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn nie 

dotyczących pracowników; 

c/ które po przepracowaniu dziesięciu lat w podmiotach wymienionych w pkt. a/ lub ich 

poprzednikach prawnych, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23
1 

kodeksu 

pracy; 

uzyskują prawo do nieodpłatnego nabycia akcji na zasadach określonych w art. 38b ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. 

zm.), z zastrzeżeniem ust. 2-4 poniżej, z upływem trzech miesięcy od dnia zarejestrowania przez 

właściwy sąd rejestrowy podziału Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. lub zarejestrowania 

spółki, do której zostanie wydzielona część działalności lub zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego spółki do której zostanie wydzielona część działalności, o ile wcześniej nie 

nabyły prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w innej spółce. 

2. Przez poprzednika prawnego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. rozumie się Wspólnotę 

Energetyki i Węgla Brunatnego. 

3. Uprawnieni pracownicy, o których mowa w ust. 1 mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego 

nabycia akcji, o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą 

pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji. Nie złożenie oświadczenia w powyższym terminie 

powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. 
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4.  Uprawnionym pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do nieodpłatnego 

nabycia, z zastrzeżeniem ust.5, do 15% akcji w kapitale zakładowym Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku. Podział, połączenie, 

przekształcenie, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki, które nastąpi po tej 

dacie nie wpływa na łączną wartość nominalną akcji przeznaczonych dla pracowników, która 

powinna odpowiadać 15% kapitału zakładowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 

zarejestrowanego na dzień 31 grudnia 2006 roku, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5.  Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez 

uprawnionych pracowników nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników 

oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym właściwy sąd 

rejestrowy zarejestrował podział Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. lub zarejestrował 

spółkę, do której została wydzielona część działalności lub zarejestrował podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki do której została wydzielona część działalności. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

 


