
1 

Kancelaria Radcy Prawnego 
Paweł Cierkoński 
ul. Mostowa 3/3, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax 95 7200054, www.bcs-kancelaria.pl 

 
Gorzów  Wlkp., 23 listopada 2009 r.  

VI P 3/09 
 
      Sąd Apelacyjny w Szczecinie 
      za pośrednictwem 
      Sądu Okr ęgowego  
      w Gorzowie Wlkp. 
      VI Wydział Pracy 
      i Ubezpieczeń Społecznych 
 
    Powód: Krzysztof Gonerski 
      reprezentowany przez pełnomocnika  
      r.pr. Pawła Cierkońskiego 
       
    Pozwany: Skarb Państwa 
      Minister Skarbu Państwa  
       
 

Apelacja 
 
 

 Działając w imieniu powoda jako jego pełnomocnik (pełnomocnictwo 
procesowe w aktach sprawy) zaskarŜam wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie 
Wlkp. z dnia 20 października 2009 r. co do jego punktu pierwszego i zarzucam mu: 

− naruszenie prawa materialnego, przez błędną wykładnię art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j.: Dz. U. 2002 
r., Nr 171, poz. 1397 ze zm.) polegającą na przyjęciu, Ŝe prywatyzacja w 
drodze obejmowania akcji w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nie powoduje nabycia przez 
uprawnionych pracowników prawa do nieodpłatnego nabycia akcji 
prywatyzowanej spółki. 

  
 Z uwagi na to wnoszę o: 

− zmianę zaskarŜonego wyroku poprzez ustalenie, Ŝe powodowi Krzysztofowi 
Gonerskiemu przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia od Skarbu 
Państwa akcji Enea Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, a takŜe o 

− zmianę rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu (w tym kosztów 
zastępstwa procesowego) za I instancję poprzez obciąŜenie nimi pozwanego 
oraz o 

− zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu za II instancję. 
 

Uzasadnienie 
 
 ZaskarŜonym wyrokiem Sąd Okręgowy oddalił powództwo o ustalenie, Ŝe 
powodowi Krzysztofowi Gonerskiemu przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia 
od Skarbu Państwa akcji Enea Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu oraz ustalił 
opłatę ostateczną na kwotę 1.000 zł. 
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 W pisemnym uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy wskazał, Ŝe powód 
posiada interes prawny do wystąpienia ze swym powództwem. JednakŜe nie 
podzielił poglądu, Ŝe objęcie akcji w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa przez inny podmiot niŜ dotychczasowy 
akcjonariusz powoduje rozpoczęcie biegu 3-miesiecznego terminu do powstania 
prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez pracowników, o którym mowa w art. 38 
ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Sąd stanął na stanowisku, Ŝe tak 
brzmiący wynik wykładni powołanego przepisu jest szerszy od wyniku wykładni 
językowej. Akceptacja wykładni wskazywanej przez powoda w związku z tym nie 
byłaby dopuszczalna w świetle zasady odpłatności w obrocie akcjami wynikającej z 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, 
poz. 1538 ze zm.) oraz art. 431 Kodeksu spółek handlowych. Zdaniem Sądu art. 38 
ust.2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji ma charakter szczególny wobec 
powołanych regulacji, w związku czym jego wykładnia rozszerzająca jest 
niedopuszczalna. 
 Następnie Sąd Okręgowy wskazał, Ŝe w 2003 r. doszło do zwiększenia liczby 
dostępnych ścieŜek prywatyzacyjnych poprzez dopuszczenie prywatyzacji w drodze 
obejmowania akcji w podwyŜszonym kapitale zakładowym. ZauwaŜył, Ŝe w ustawie 
nowelizującej ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji nie moŜe być mowy o 
przeoczeniu legislacyjnym polegającym na pominięciu wprowadzenia niezbędnych 
zmian do art. 38 ust.2  ustawy. Wskazał, Ŝe powiązanie nowej formy prywatyzacji z 
obowiązkiem wszczęcia procedury nieodpłatnego udostępniania akcji pracownikom 
byłoby nieracjonalne, gdyŜ efekt przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych 
zostałby niechybnie spowolniony i rozmyty przez wymagający wiele działań 
organizacyjnych i prawnych proces udostępniania akcji uprawnionym pracownikom. 
 Wreszcie na koniec Sąd Okręgowy odniósł się do kwestii zgodności art. 38 
ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z zasadą równości wobec prawa 
wyraŜoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji. Stwierdził, Ŝe powód nie wykazał takiej 
niezgodności. Do nierównego traktowania „pracowników uprawnionych” miałoby, 
zdaniem Sądu, dojść dopiero wówczas, gdyby wskutek podwyŜszenia kapitału 
zakładowego spółki Enea S.A., niektóre podmioty z grupy „uprzywilejowanych 
pracowników” nabyły nieodpłatnie akcje spółki, a pozostałe takiego prawa zostały 
pozbawione. 
 Nie sposób podzielić Ŝadnego z argumentów przedstawionych przez Sąd 
Okręgowy. KaŜdy z nich wymaga osobnego ustosunkowania. 
 
I. Zasada odpłatności w obrocie akcjami 
 
 W pierwszej kolejności naleŜy się odnieść do argumentacji dotyczącej zasady 
odpłatności w obrocie akcjami i relacji istniejącej pomiędzy tą zasadą a treścią art. 
38 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Sąd Okręgowy wywiódł tę zasadę 
z art. 431 § 1-3 K.s.h. oraz przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
Trzeba jednak zauwaŜyć, Ŝe pojęcie zbywania akcji nie jest toŜsame z pojęciem 
obejmowania akcji w pierwotnym jak i w podwyŜszonym kapitale zakładowym. 
Warunkiem rejestracji spółki jak i rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego 
jest co najmniej częściowe wniesienie wkładów w granicach zakreślonych przez art. 
309 § 3  i art. 431 § 3 K.s.h. Brak pokrycia całości kapitału zakładowego nie stoi 
jednak na przeszkodzie w obrocie akcjami. 
 Dziwi więc, Ŝe Sąd Okręgowy wywodzi rzekomo istniejącą zasadę 
odpłatności w obrocie akcjami właśnie z art. 431 K.s.h. W kapitale zakładowym 
Enea S.A. wyodrębniona jest grupa akcji (41.638.955 akcji serii B) przeznaczona do 
nabycia przez uprawnionych pracowników. Akcje te w całości i od początku są 
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pokryte majątkiem skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych, 
poprzedników prawnych Enei S.A. Na skutek realizacji prawa do ich nieodpłatnego 
nabycia akcje te przejdą na pracowników bez Ŝadnego uszczerbku dla majątku i praw 
spółki. 
 Prawo cywilne nie zna ogólnej zasady zakazującej dokonywania czynności 
rozporządzających pod tytułem darmym. Brak jej równieŜ w obrocie z udziałem 
podmiotów sektora finansów publicznych. Co prawda rozporządzanie składnikami 
majątku przez te podmioty jest prawnie reglamentowane, jednak nie sposób wywieść 
z całego systemu prawnego ogólnej zasady dokonywania odpłatnych czynności 
nawet przez te podmioty. Powracając do zagadnienia rozporządzania akcjami warto 
zwrócić uwagę, Ŝe historia transformacji gospodarczej w Polsce zna szereg transakcji 
prywatyzacyjnych dokonywanych za wręcz symboliczne kwoty. Wystarczy tu 
przywołać zbycie przez pozwanego w dniu 7 października 1993 r. 80% akcji 
Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych S.A. w Kostrzynie nad Odrą za 800.000 zł 
przed denominacją, obecnie 80 zł (tak: www.msp.gov.pl). 
 Sąd Okręgowy myli kwestię pokrywania kapitału zakładowego z kwestią 
rozporządzania akcjami. Nie wskazuje przy tym, Ŝadnych przekonujących 
argumentów za istnieniem zasady odpłatności w obrocie akcjami. Wobec braku 
samej zasady, nie moŜna mówić równieŜ o wyjątkach. Odpada tym samym 
przytoczony przez Sąd I instancji argument o niedouszczalności rozszerzającej 
wykładni wyjątków od zasady. W konsekwencji brak podstaw, by twierdzić, Ŝe 
wyniki wykładni systemowej art. 38 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 
potwierdzają wyniki, jakie daje wykładnia językowa tego przepisu. 
 
II. Zagadnienie konstytucyjności art. 38 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i 
prywatyzacji 
 
1. 
 W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ustabilizowane jest stanowisko, 
iŜ z zasady równości wobec prawa ustanowionej w art. 32 ust. 1 Konstytucji wynika 
nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy 
(kategorii). Wszystkie podmioty charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą 
istotną (relewantną) powinny być potraktowane równo, a więc według jednakowej 
miary, bez zróŜnicowań, zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących 
(orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 1994 r. K. 3/94 OTK 
1994/II poz. 42 str. 141-142). Sąd Okręgowy równieŜ przywołał to stanowisko, 
jednak zdaniem powoda w sposób nieprawidłowy zdefiniował cechę relewantną, 
według której naleŜy badać zagadnienie konstytucyjności art. 38 ust. 2 ustawy o 
komercjalizacji i prywatyzacji. 
 Pojęcie „uprawnionego pracownika” posiada swą definicję legalną zawartą w 
art. 2 pkt 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgodnie z nią przez 
„uprawnionych pracowników” rozumie się: 
a) osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa 
państwowego pracownikami tego przedsiębiorstwa lub osoby będące pracownikami 
przedsiębiorstwa państwowego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej 
przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki,   
b)  osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa 
państwowego z rejestru przedsiębiorców, lub osoby fizyczne, które w dniu zawarcia 
umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki były 
stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie 
przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981),   
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c)  osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym 
przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, 
które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki oraz jego poprzedniku, a 
rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę 
albo z przyczyn niedotyczących pracowników,  
d) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym 
podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne 
zakłady pracy w trybie art. 23 1 Kodeksu pracy. 
 Posiadanie statusu uprawnionego pracownika jest więc uzaleŜnione od 
pozostawania w stosunku pracy w określonym momencie istnienia przedsiębiorstwa 
państwowego, względnie od posiadania określonego staŜu pracy w tym 
przedsiębiorstwie i ustania stosunku pracy w związku z konkretnymi zdarzeniami 
prawnymi. 
 Sąd Okręgowy analizując kwestię konstytucyjności art. 38 ust. 2 ustawy o 
komercjalizacji i prywatyzacji doszedł do wniosku, Ŝe podwyŜszenie kapitału 
zakładowego w Enea S.A. w styczniu 2009 r. nie skutkowało zróŜnicowaniem 
sytuacji prawnej podmiotów ze zbioru „uprawnionych pracowników”. Do 
nierównego traktowania „pracowników uprawnionych” miałoby, zdaniem Sądu 
Okręgowego, dojść dopiero wówczas, gdyby wskutek podwyŜszenia kapitału 
zakładowego spółki Enea S.A., niektóre podmioty z grupy „uprzywilejowanych 
pracowników” nabyły nieodpłatnie akcje spółki, a pozostałe takiego prawa zostały 
pozbawione. Tym samym Sąd I instancji zawęził badane pojęcie uprawnionych 
pracowników do pracowników poprzedników prawnych Enea S.A., o których mowa 
w art. 2 pkt 5 ustawy. Nie budzi zaś wątpliwości, Ŝe przepis ten odnosi się do 
pracowników wszystkich przedsiębiorstw państwowych. Pozostawanie w warunkach 
określonych w ustawie w stosunku pracy z poprzednikami prawnymi tej spółki nie 
moŜe być istotną (relewantną) cechą wyróŜniającą grupę podmiotów badanych dla 
potrzeb stwierdzenia zgodności art. 38 ust. 2 ustawy z art. 32 ust. 1 Konstytucji. 
  
2. 
 Oczywiste jest, Ŝe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa sprywatyzowana w 
trybie podwyŜszenia kapitału zakładowego moŜe ulegać dalszym zabiegom 
prywatyzacyjnym, a w szczególności prywatyzacji w trybie zbycia akcji. Tym 
samym prywatyzacja w trybie art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o komercjalizacji i 
prywatyzacji przynajmniej w teorii trwale nie pozbawia uprawnionych pracowników 
szansy realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji (choć nie moŜna wykluczyć 
sytuacji, w której na skutek podwyŜszenia kapitału zakładowego, Skarb Państwa 
stanie się akcjonariuszem mniejszościowym nie mającym istotnego wpływu na losy 
spółki, a tym samym nie posiadającym realnych szans na zbycie swych akcji). 
Jednak w kaŜdym razie prywatyzacja w trybie podwyŜszenia kapitału zakładowego 
(przy literalnej wykładni art. 38 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji) co 
najmniej odwleka w czasie moment, w którym zostanie zrealizowane prawo do 
nieodpłatnego nabycia akcji. 
 Prywatyzacja w trybie  art. 1 ust.2  pkt 1 ustawy wywołuje praktycznie ten 
sam skutek co prywatyzacja w trybie zbycia akcji, tj. zmianę struktury akcyjnej 
spółki połączonej z rozszerzeniem grona akcjonariuszy o podmiot inny niŜ Skarb 
Państwa. Jednocześnie jednak przez wyłączenie prawa do nieodpłatnego nabycia 
akcji, pozbawia uprawnionych pracowników do uczestnictwa w zarządzaniu spółką. 
W szczególności uniemoŜliwia im realizowanie prawa do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu. Pozbawia ich moŜliwości 
realizowania prawa do dywidendy. Wszystkie te prawa wykonuje  Minister Skarbu 
Państwa, któremu przysługują akcje zarezerwowane dla pracowników. JuŜ choćby w 
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tym wyraŜa się dyskryminujące rozróŜnienie na pracowników spółek 
prywatyzowanych w trybie zbycia akcji i podwyŜszenia kapitału zakładowego. 
 Przy tym nie ma Ŝadnego znaczenia okoliczność, Ŝe przy przy prywatyzacji w 
trybie podwyŜszenia kapitału zakładowego, jedyny akcjonariusz nie wyzbywa się 
swoich praw (emisja akcji jest czynnością spółki a nie akcjonariusza), a środki z 
prywatyzacji pozyskuje spółka a nie Skarb Państwa. W obu przypadkach spółka 
przestaje bowiem być podmiotem państwowym. Prawo do nieodpłatnego nabycia 
akcji nie moŜe być w Ŝaden sposób powiązane, z tym jaki podmiot podejmuje 
czynności zmierzające do prywatyzacji (spółka czy jedyny akcjonariusz). Takie 
rozróŜnienie  pozbawione byłoby jakiegokolwiek sensu. Prawa do nieodpłatnego 
nabycia akcji od samego początku słuŜyło przyspieszeniu procesów 
prywatyzacyjnych, zaangaŜowaniu pracowników w sprawy ich spółek oraz 
łagodzeniu sprzeciwów wobec działań prywatyzacyjnych. Dał temu wyraz Trybunał 
Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 10 czerwca 2003 r. K 16/2002. 
Stwierdził w nim, Ŝe „celem gwarantowania przez ustawę z 30 sierpnia 1996 r. 
uprawnień do nieodpłatnego nabycia akcji przez pracowników i inne osoby związane 
poprzez dostawy na rzecz prywatyzowanych przedsiębiorstw było kształtowanie 
warunków, sprzyjających szybkiej i nie kontestowanej przez załogi pracownicze, 
transformacji ustroju gospodarczego państwa. Była to swoista zachęta dla załóg, 
słuŜąca usunięciu ewentualnych sprzeciwów pracowników wobec przedsięwzięć 
prywatyzacyjnych”. Podobne argumentacja zawarta jest równieŜ w szeregu innych 
judykatów Trybunału (np. wyrok TK z 28 maja 2002 r., P 10/2001 czy wyrok z 27 
marca 2007 r., SK 9/2005).  
 Z tego względu nie moŜna się zgodzić z tezą Sądu Okręgowego, Ŝe instytucja 
nieodpłatnego nabycia akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw stanowiła, w 
zamierzeniu ustawodawcy, tylko uboczny skutek prywatyzacji. ZałoŜeniem obecnej i 
poprzedniej ustawy prywatyzacyjnej od początku było dokonywanie przekształceń 
własnościowych z uwzględnieniem istotnych interesów pracowników byłych 
przedsiębiorstw państwowych. Sąd analizując kwestię konstytucyjności art. 38 ust. 2 
ustawy prywatyzacyjnej całkowicie pominął tę kwestię. 
 
3. 
 W wypadku przyjęcia wąskiej, literalnej wykładni art. 38 ust. 2 ustawy o 
komercjalizacji i prywatyzacji, przepis ten byłby niezgodny z art. 32 ust.1  
Konstytucji w zakresie w jakim wyłącza nabycie przez uprawnionych pracowników 
prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w razie prywatyzacji w trybie art. 1 ust. 2  pkt 
1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Jest to ujęcie, które odpowiada technice 
wyroków zakresowych, do której niezwykle często sięga Trybunał Konstytucyjny 
(por. Leszek Garlicki – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd 
orzecznictwa za rok 2008, Przegląd Sądowy 10/2009, s. 111). 
 PowyŜsze uwagi dotyczące konstytucyjności przepisu będącego podstawą 
zaskarŜonego wyroku stanowią waŜny instrument, słuŜący wykazaniu, Ŝe istnieją 
istotne racje przemawiające za odstąpieniem od wykładni językowej na rzecz 
wykładni funkcjonalnej przepisu będącego podstawą wyrokowania. Jak zresztą 
zauwaŜył sam Sąd Okręgowy, „argumenty powoda odnośnie wykładni art. 38 ust. 2 
ustawy o prywatyzacji mogłyby być trafne tylko w razie wykazania, Ŝe językowa 
wykładnia tego przepisu prowadzi do naruszenia Konstytucji.”. 
 
III. Pozostałe zagadnienia 
 
 Sąd Okręgowy szczegółowo odniósł się do zawartych w pozwie twierdzeń 
powoda dotyczących procesu legislacyjnego, który doprowadził do wprowadzenia 
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trybu prywatyzacji przez podwyŜszenie kapitału zakładowego. W tym miejscu, nie 
podejmując polemiki z wywodem Sądu, naleŜy ponownie zaznaczyć, Ŝe z 
uzasadnienia uchwały Senatu wynika, iŜ stosowna poprawka do projektu noweli 
zmierzała jedynie do rozszerzenia definicji prywatyzacji, nie miała zaś na celu 
ograniczenia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. Potwierdzają to dodatkowo 
zmiany w ustawie dotyczące samego pojęcia „zbycia na zasadach ogólnych”. 
 Prywatyzacja w trybie obejmowania akcji w podwyŜszonym kapitale 
zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku 
komercjalizacji przez podmioty inne niŜ Skarb Państwa lub inne niŜ państwowe 
osoby prawne została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o 
zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 
Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2055). Nie ulega wątpliwości, Ŝe do 
czasu wejścia w Ŝycie tej ustawy przez zbycie akcji na zasadach ogólnych naleŜało 
rozumieć zbycie na zasadach określonych w rozdziale 1 działu IV. Art. 36 ust. 1 
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (otwierający rozdział, w którym znajduje się 
art. 38 ust. 2) brzmiał „Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do 
nieodpłatnego nabycia, z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3, do 15% akcji spółki naleŜących do 
Skarbu Państwa według stanu sprzed zbycia pierwszych akcji na zasadach ogólnych 
określonych w rozdziale 1 działu IV.”. Po zmianach przepis ten stanowi iŜ 
„Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia, z 
zastrzeŜeniem ust. 2 i 3, do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania 
spółki do rejestru.”. Oderwanie pojęcia „zbycia na zasadach ogólnych” od odesłania 
do stosownych przepisów (rozdziału 1 działu IV) otwiera drogę do interpretacji tego 
przepisu nie tylko w odniesieniu do prywatyzacji pośredniej, ale równieŜ do 
prywatyzacji w trybie podwyŜszenia kapitału zakładowego. 
 Nie ma przy tym Ŝadnego znaczenia, Ŝe pojęciem pracowników 
uprawnionych, ustawodawca posługuje się w dalszej części ustawy jedynie w jej 
dziale IV ustawy zatytułowanym „Prywatyzacja pośrednia” (za wyjątkiem art. 4b). 
Wprowadzenie nowego trybu prywatyzacji nie poszło bowiem w parze z 
uregulowaniem w ustawie jakichkolwiek czynności związanych z jego realizacją, 
czy to w tym dziale czy w jakimkolwiek innym. Jest to zrozumiałe, gdyŜ kwestie 
dotyczące podwyŜszenia kapitału są przedmiotem regulacji Kodeksu spółek 
handlowych. Podniesienie ewentualnego argumentum a rubrica nie moŜe więc 
wchodzić w grę. 
 
IV. Uwagi końcowe 
 
 Powód w całości przywołuje i potwierdza argumentację zawartą w pozwie. 
Nie budzi wątpliwości, Ŝe wyniki wykładni językowej art. 38 ust. 2 ustawy o 
komercjalizacji i prywatyzacji prowadzą do wniosku, Ŝe jest on niezgodny z art. 32 
ust. 1 Konstytucji. Przy tym zadaniem noweli z dnia z dnia 5 grudnia 2002 r. nie 
było róŜnicowanie sytuacji prawnej uprawnionych pracowników w zakresie 
nieodpłatnego nabycia akcji według kryterium trybu prywatyzacji 
skomercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego. JuŜ choćby to przemawia za 
przełamaniem wykładni językowej i odwołaniem się do wyników wykładni 
funkcjonalnej. Przy jej zastosowaniu jasne jest, Ŝe Krzysztof Gonerski nabył prawo 
do nieodpłatnego nabycia akcji w styczniu 2009 r., kiedy to doszło do podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Enea S.A. 
 Mając to na uwadze powyŜsze, apelację naleŜy uznać za zasadną, a jej 
wnioski winny ulec uwzględnieniu. 
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 Załączam wspomnianą w pozwie opinię prof. S.Sołtysińskiego, który  
zwrócił w niej uwagę na to, Ŝe istnieją istotne argumenty przemawiające za 
niezgodnością art. 38 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z Konstytucją 
RP. 
 
Załączniki: 

− odpis apelacji 
− kopia opinii S.Sołtysińskiego 
− dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 1.000 zł 


