DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nr 44

Warszawa, dnia 10 lipca 1990 r.
TREŚĆ:

Poz.:
USTAWY:
255 -

[ i

z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych
innych państwowych osób prawnych

niesłusznie

kosztem Skarbu

Państwa

lub
629

256 -

z dnia 21 czerwca 1990 r. o zniesieniu Akademii Nauk Społecznych

630

257 -

z dnia 21 czerwca 1990 r. o uchyleniu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym,
społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju

630

z dnia 5 lipca 1990 r. o uchyleniu ustawy o zwalczaniu spekulacji

630

l

258 -

OBWIESZCZENIE
259 -

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków
pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług
związanych z eksportem
rozporządzenia

631

255
USTAWA
z dnia 21 czerwca 1990 r.
o zwrocie

korzyści

uzyskanych

niesłusznie

kosztem Skarbu
prawnych.

Art. 1. 1. Jeżeli wskutek czynności prawnej lub decyzji administracyjnej przenoszącej własność lub inne prawo
majątkowe na niepaństwowe osoby prawne lub osoby
fizyczne osoby te uzyskały niesłusznie korzyść z majątku
Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
sąd może oznaczyć sposób i wysokość wyrównania strat.
a nawet rozwiązać umowę rozstrzygając o rozliczeniu między
stronami.
2. Jeżeli ten, kto uzyskał korzyść, o której mowa
w ust. 1, rozporządził tą korzyścią na rzecz osoby trzeciej pod
tytułem darmym, wówczas obowiązana do wydania jest ta
osoba trzecia.
3. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do czynności i decyzji
administracyjnych dokonanych po wejściu w życie ustawy
z dnia 23 października 1987 r. o zmianie niektórych ustaw
regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej

Państwa

lub innych

państwowych

(Dz. U. Nr 33, poz. 181), a przed dniem
niniejszej ustawy.

wejścia

w

osób

życie

Art. 2. Z żądaniami przewidzianymi wart. 1 osoba
prawna, która poniosła stratę, jej organ założycielski, rada
pracownicza lub organ samorządu terytorialnego może wystąpić do sądu w terminie jednego roku od wejścia w życie
niniejszej ustawy.
Art. 3. Sprawy określone wart. 1 rozpoznaje sąd wojewódzki właściwy ze względu na miejsce dokonania czynności prawnej lub siedzibę (miejsce zamieszkania) pozwanego.
Art. 4. Ustawa wchodzi w
dnia

życie

po

upływie

14 dni od

ogłoszenia .
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