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z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustę
pie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Spra-

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustę
pie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału SpraCypr

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustę
pie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Republika
Mali
Malta

1977-09-03
1977-12-05
1977-12-12

(artykuły

od 22 do 38)

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustę
pie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości,

Niemiecka Republika
Demokratyczna
1978-02-18
z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustę
pie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Australia
Kostaryka
Sri Lanka
Portugalia

1978-03-01
1978-06-10
1978-09-23
1979-01-12

(artykuły

od 22 do 38)

Dania
Urugwaj
Czechosłowacja

1979-06-30
1979-11-14
1979-12-28
1980-04-11

wiedliwości;

1980-07-16 (artykuły od 22 do 38)
1980-10-08 (artykuły od 22 do 38)
1980-11-20
1980-12-29 (artykuły od 22 do 38)

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustę
pie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Zimbabwe
Austria

przystąpienie lub ratyfikacja
prawa tłumaczenia;

z zastrzeżeniem dotyczącym

Barbados
1983-07 -30
Ruanda
1984-03-01
Islandia
1984-12- 28 (artykuły od 22 do 38)
Finlandia
1986-11 -01
Maroko
1987 - 05-17
Kolumbia
1988-03-07
Trynidad i Tobago
1988-08-16
Peru
1988-08-20
Stany Zjednoczone
Ameryki
1989-03-01
Liberia
1989-03-08
- z oświadczeniem , że zgodnie z artykułem I załącz 
nika do Aktu paryskiego Liberia sko rzystała z moż 
liwości przewidzianych w arty k ułach II i III wym ienionego załącznika, oraz
- z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33
w ustępie 2 w sprawie M iędzynarodowego TrybunaMauritius
1989-05-10
- z oświadczeniem, że zgodnie z arty k ułem I załącz
. nika do Aktu paryskiego Mauritius skorzystał z moż
liwości przewidzianych w artykułach II i III wymienionego załącznika, oraz
- z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33
w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybuna łu Sprawiedliwości;

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustę 
pie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału SpraFilipiny
Argentyna
Gwinea
Tajlandia

1983-07- 27

łu Sprawiedliwości ;

z oświadczeniem, zgodnie z postanowieniami artykułu
14 bis ustępu 2 litery c) Aktu paryskiego, że zobowią
zanie autorów do wniesienia pewnego wkładu do realizacji dzieła filmowego musi mieć formę umowy pisemnej; oświadczenie otrzymano dnia 5 listopada
1986 r.;
Włochy

1982-12-30

wiedliwości ;

1977-02-23
1977-06-07

Srodkowoafrykańska
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Wenezuela

wiedliwości;

Surinam
Egipt

-

1981 - 12-30 (artykuły od 22 do 38)
1982-08-21

Lesotho
1989-09-28
- z oświadczeniem, że zgodnie z artykułem I załącz
nika do Aktu paryskiego Lesotho skorzystało z moż 
liwości przewidzianych w artykułach II i III wymienionego załącznika, oraz
- z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33
w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ;

Wielka Brytania
Honduras

1990-01 -02
1990-01-25.
Jednocześnie podaje się do wiadomości , że informacje
o państwach , które w datach późniejszych staną się stronami
powyższego aktu, można uzyskać w Departamencie Prawno- Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagran icznych.
Minister Spraw Zagranicznych : w z. J. Makarczyk
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 listopada 1990 r.
w sprawie

szczegółowego

zakresu

działania

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościo
wych (Dz. U. Nr 51 , poz. 299) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Do zakresu

działania

Ministra

Prżekształceń

Własnościowych należy:

1) w zakresie opracowywania założeń polityki państwa
w dziedzinie prywatyzacji oraz współpracy kapitałowej
z zagranicą :

Ministra

Przekształceń Własnościowyc lI.

a) opracowywanie we współdziałaniu z innymi naczel nymi (centralnymi) organami administracji państ 
wowej projektów podstawowych kierunków prywatyzacji oraz przeznaczen ia środków uzyskanych przez
Skarb Państwa z prywatyzacji,
b) występowanie do Rady Ministrów w sprawie określenia
rodzajów przedsiębiorstw państwowych o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki państwa , których prywatyzacja będzie wymagać zgody Rady Ministrów,

-
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c) inspirowanie i organizowanie działań zmierzających
do zwiększenia zainteresowania podmiotów zagranicznych nabywaniem akcji i udziałów w spółkach
powstałych w wyniku prywatyzacji,
d) opracowywanie projektów aktów normatywnych
dotyczących prywatyzacji oraz funkcjonowania rynku kapitałowego,
e) dpracowywanie w porozumieniu z Ministrem Finansów projektów emisji bonów prywatyzacyjnych i innych papierów wartościowych mogących służyć do
zapłaty za nabywane od Skarbu Państwa akcje,
udziały spółek powstałych w wyniku przekształcenia
przedsiębiorstw państwowych oraz mienie likwidowanych przedsiębiorstw państwowych;

m) wykonywanie uprawnień określonych wart. 37 ust.
1 i art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w § 1 ust.
1 pkt 2 lit. b),
n) prowadzenie, na podstawie porozumienia z gminą
lub związkiem gmin, czynności związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw komunalnych,
o) podejmowanie działań zapewniających ciągłość realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku
obrony przez przekształcane przedsiębiorstwa;
3) w zakresie dokonywania analiz stanu przekształceń
własnościowych:

a) okresowe analizowanie stanu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

b) analizowanie rynku kapitałowego, a także analizowanie kształtowania się popytu i cen na mienie
zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych,
c) analizowanie działań reprywatyzacyjnych w związku
z procesem prywatyzacji;

2) w zakresie zadań określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych :
a) przekształcanie
przedsiębiorstw
państwowych
w spółki na ich wniosek lub na wniosek organu
założycielskiego,

b)

występowanie

do Prezesa Rady Ministrów z wnios-

kami o przekształcenie przedsiębiorstwa państwo
wego w trybie przewidzianym wart. 6 ustawy z dnia
13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298),
c) ustalanie statutów lub umów spółek powstałych
z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych,
d) zarządzanie przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw spółek powstałych
w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwo
wych,
e) zarządzanie przeprowadzania analiz celem ustalenia
stanu prawnego majątku przedsiębiorstw spółek powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa
państwowego,

f)

składanie,

za

zgodą

Ministra Finansów,

oświadczeń

dotyczących przejęcia przez Skarb Państwa części
lub całości długów spółek powstałych w wyniku
przekształceń przedsiębiorstw państwowych,

g)

udostępnianie należących

do Skarbu

Państwa

akcji,

udziałów spółek powstałych w wyniku przekształceń
przedsiębiorstw państwowych,

4)

kształceń własnościowych,

przedsiębiorstw państwowych,

przedsiębiorstw państwowych,

przekazywanie bankom lub instytucjom finansowym
akcji lub udziałów Skarbu Państwa, których udostępnienie nie nastąpiło w ustalonym terminie,

w zakresie tworzenia i rozwoju przedsię
biorstw prywatnych, procesów prywatyzacji i reprywatyzacji oraz ich skutków społecznych, ze związkami
zawodowymi, stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi
i innymi organizacjami społecznymi oraz z organami
administracji rządowej i samorządowej;

d) przygotowywanie kandydatów na członków władz
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
e) inicjowanie i współudział w opracowywaniu materiałów prasowych, programów radiowych i telewizyjnych o charakterze informacyjnym i popularno-naukowym;

i)

ł)

współpraca

5) w zakresie inicjowania kształcenia i doskonalenia kadr
w dziedzinach działalności prywatyzacyjnej, rynku pa pierów wartościowych i rozwoju firm prywatnych oraz
upowszechniania doświadczeń i informacji w tych dziedzinach:
a) inicjowanie i organizowanie kursów szkoleniowych
dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i członków
rad pracowniczych, pracowników samorządowych,
urzędników państwowych, pracowników firm konsultacyjno-doradczych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych,
b) inicjowanie i koordynowanie szkoleń prowadzonych
przez instytucje zagraniczne,
c) współpraca z Ministrem Edukacji Narodowej w zakresie uwzględnienia w programach nauczania szkół
ponadpodstawowych i wyższych problematyki prze-

h) występowanie z wnioskami o zezwolenie na nieodpłatne zbycie lub szczególny sposób zapłaty za akcje
albo udziały spółki powstałej w wyniku przekształceń
zezwalanie, za zgodą Ministra Finansów, na zapłatę
w ratach za akcje lub udziały spółek powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw państwowych,
j) wnioskowanie do Rady Ministrów o zgodę na szczególny tryb zbycia akcji lub udziałów Skarbu Państwa
w spółkach powstałych w wyniku przekształceń
przedsiębiorstw państwowych oraz mienia likwidowanych przedsiębiorstw państwowych,
k) podwyższanie kapitału zakładowego lub akcyjnego
spółek powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw pa l'l stwowych, o ile jedynym ich udziało
wcem lub akcjonariuszem jest Skarb Państwa,
I) wnioskowanie do Rady Ministrów o ustalenie przedłużonego \erminu udostępnienia akcji lub udziałów
w spółkach powstałych w wyniku przekształceń
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6) wykonywanie innych
przepisów.

zadań wynikających

z

odrębnych

2. Przy opracowywaniu założeń polityki państwa w zakresie współpracy kapitałowej z zagranicą Minister Przekształceń Własnościowych działa w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

§ 2. Minister Przekształceń Własnościowych współpra
cuje z Radą Przekształceń Własnościowych w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
§ 3. Ministrowi Przekształceń Własnościowych podlega
Prezes Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych.
§ 4.

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia.
Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

