
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 sierpnia 1991 r. Nr 75 
TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

328 - z dnia 21 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej 1037 
329 - z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce 

finansowej przedsiębiorstw państwowych 1037 
330 - z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa 1041 
331 - z dnia 26 lipca 1991 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu 

Państwa lub innych państwowych osób prawnych 1042 
332 - z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego 1042 
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USTAWA 

z dnia 21 czerwca 1991 r. 

o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o tereno
wych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. Nr 21, 
poz. 123) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 14. 1. Wojewoda, z zastrzeżeniem ust. 2, może 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wstrzymać, na czas określony, czynności każ
dego organu prowadzącego egzekucję admi
nistracyjną . Przepisu art. 7 nie stosuje się. 

2. Wstrzymanie przez wojewodę czynności orga
nu prowadzącego egzekucję administracyjną 
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obowiązków o charakterze pieniężnym może 
nastąpić na czas nie dłuższy niż jeden miesiąc. 

3. O wstrzymaniu czynności egzekucyjnych, 
o których mowa w ust. 2, wojewoda nie
zwłocznie zawiadamia Ministra Finansów z po
daniem przyczyn wstrzymania tych czynności." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

USTAWA 

z dnia 19 lipca 1991 r. 

o zmianie ustaw o prźedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 
państwowych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przed
siębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 
"Art. 18a. 1. Likwidacja przedsiębiorstwa państwowe

go polega na zadysponowaniu jego skła
dnikami materialnymi i niematerialnymi, 
o których mowa wart. 55 1 Kodeksu 
cywilnego, i wykreśleniu przedsiębiorst
wa państwowego z rejestru , po zaspoko
jeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. 

2. Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości na 
podstawie art. 37 ustawy z dnia 13 lipca 
1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 
i z 1991 r. Nr 60, poz. 253) może nastąpić 
bez przeprowadzania likwidacji przedsię
biorstwa państwowego w rozumieniu 
ust. 1. 

2) wart. 19: 

3. O zamiarze sprzedaży na zasadach okreś
lonych w ust. 2 organ założycielski zawia
damia organy przedsiębiorstwa państwo
wego. Do sprzeciwu stosuje się odpowie
dnio art. 63."; 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) zysk przedsiębiorstwa, po opłaceniu podatków 

obciążających zysk, nie wystarcza na opłacenie 
dywidendy obligatoryjnej." 

b) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1 a w brzmieniu : 
,,1 a) przedsiębiorstwo, które jest zwolnione od pła

cenia dywidendy obligatoryjnej, prowadzi 
działalność gospodarczą ze stratą, " 

c) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy " komisja naprawcza" 
zastępuje się wyrazami "zarząd komisaryczny", 

d) w ust. 2 po wyrazach "o ile Minister Finansów" 
dodaje się wyrazy "i Minister Przekształceń Własnoś-




