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3. Minister I:'rzekształceń Własnościowych , w uzgodnieniu z Ministrem Finansów i Prezesem Narodowego Banku
Polskiego, podejmie działania zmierzające do utworzenia
instytucji rynku papierów wartościowych.

Art. 3. Minister

Przekształceń Własnościowych może

zlecać osobom prawnym lub fizycznym
ślonych czynności cywilnoprawnych
zakresie jego właściwości.

podejmowanie okreoraz faktycznych w

Art. 4. 1. Rada Ministrów, w drodze
określa szczegółowy

zakres

działania

rozporządzenia,
Przekształceń

Ministra

Własnościowych.

2. Rada Ministrów nadaje statut określający organizację
Ministerstwa Przekształceń Własnościowych oraz ustala wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi. Statut może przewidywać utworzenie delegatur ·terenowych Ministerstwa oraz określać zakres ich działania .

Art. 5. 1. Tworzy się Radę Przekształceń Własnościo
wych przy Prezesie Rady Ministrów jako organ doradczy
w sprawach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
2. Rada

Poz. 299 i 300
5) opiniuje projekty decyzji, o których mowa wart. 22
ust. 1, i projekty rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1,
6) opiniuje na wniosek Ministra Przekształceń Własnoś 
ciowych szczególnie złożone zagadnienia prywatyzacji.
3. Prezesa, wiceprezesa i siedmiu członków Rady
Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii
komisji sejmowej . Prezes Rady Ministrów, po
zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, może
odwołać Prezesa, wiceprezesa lub członka Rady albo całą
powołuje
właściwej

Ra~ę .

4. Regulamin Rady uchwala Rada Ministrów.

Art. 6. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalno
gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych
(Dz. U. Nr 41, poz. 325 i z 1989 r. Nr 74, poz. 442)
wart. 4 wprowadza się następujące zmiany:
ści

1) w ust. 1 po wyrazach "Prezesa Rady Ministrów" dodaje
się wyrazy "na wniosek Ministra Przekształceń Własno

Przekształceń Własnościowych:

ściowych",

1) opiniuje projekty ustaleń, o których mowa wart. 2 ustawy z dnia 131ipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298),

2) w ust. 2 wyrazy "Prezesowi Rady Ministrów" zastępuje
się wyrazami "Ministrowi Przekształceń Własnościo
wych",

2) opiniuje przekształcenie przedsiębiorstwa państwowe
go w spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) w ust. 3 wyrazy "Ministra Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą" zastępuje się wyrazami "Ministra Prze-

3) opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na nieodpłatne
zbywanie akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółce
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa

4) w ust. 5 wyrazy "Minister Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą" zastępuje s i ę wyrazami "Minister Prze-

kształceń Własnościowych" ,

kształceń Własnościowych" .

państwowego,

4) opiniuje wnioski o zezwolenie na odstępstwo od zwykłego trybu sprzedaży akcji, zgłoszone na podstawie art.
23 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

Art. 7. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.
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USTAWA
z dnia 13 lipca 1990 r.

o

rozwiązywaniu

stosunku pracy z pracownikami państwowymi mianowanymi w urzędach naczelnych
i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych organów administracji rządowej.

Art. 1. 1. W okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy kierownicy urzędów naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych
organów administracji rządowej mogą rozwiązywać, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, stosunek pracy z pracownikami państwowymi mianowanymi w tych urzędach, również z innych ważnych przyczyn niż wymienione wart. 13
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35,
poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4,
poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182 oraz z 1990 r. Nr 20,
poz. 121).

Art. 2. 1. Od decyzji rozwiązania stosunku pracy,
o których mowa wart. 1, urzędnik może, w terminie siedmiu
dni, wnieść odwołanie do:
1) Prezesa Rady Ministrów, jeżeli decyzję wydał minister
lub kierownik urzędu centralnego organu administracji

2. Rozwiązanie stosunku pracy w myśl ust. 1 pociąga za
sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem
stosunku pracy przez zakład pracy za wypowiedzeniem
z powodu likwidacji urzędu.

przysługuje

państwowej,

2) Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów, jeżeli decyzję
wydał wojewoda,
3) właściwego ministra, jeżeli decyzję wydał terenowy
organ administracji specjalnej.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, urzędnikowi
skarga do sądu administracyjnego, na zasadach
przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Art. 3. Ustawa wchcdzi w

życie

z dniem

ogłoszenia .
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