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nania sprawy w pierwszej instancji . W skład komisji dyscyp
linarnej ponownie rozpoznającej sprawę nie mogą wchodzić 
osoby, które uprzednio orzekały w sprawie. 

2. W postępowaniu dyscyplinarnym, po jego wznowie
niu, stosuje się tryb określony w rozdziale 5. Jeżeli po
stępowanie toczy się po śmierci obwinionego, przewod
niczący komisji wyznacza obrońcę z urzędu , chyba że wnios
kodawca sam ustanowił obrońcę . 

3. W postępowaniu po wznowieniu nie można wydać 
orzeczenia na niekorzyść obwinionego, jeżeli wniosek 
o wznowienie złożono na jego korzyść. 

Rozdział 11 

Przepisy końcowe 

§ 59. 1. Obsługę komisji wykonują pracownicy uczelni 
wyznaczeni przez rektora. 

2. Obsługę komisji dyscyplinarnej I zy Radzie Głównej 
wykonuje Sekretariat tej Rady. 

§ 60. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 
szenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 29 października 1991 r. 

w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gos· ;;>darki państwa, 
których prywatyzacja wymaga zgody Rady Ministrów. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 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) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Przedsiębiorstwami państwowymi o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki państwa, w rozumieniu art. 2 ust. 
2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przed
siębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 i z 1991 r. 
Nr 60, poz. 253), których prywatyzacja wymaga zgody Rady 
Ministrów, są : 

1) przedsiębiorstwa państwowe, o których mowa wart. 
3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorst
wach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80 i Nr 
75, poz. 329), 

2) elektrownie, elektrociepłownie, prze I siębiorstwa posia -
dające magistralne sieci, 

3) rafinerie nafty, 

4) przedsiębiorstwa przemysłu spirytusowego, 

5) wytwórnie surowic i szczepionek oraz zakłady orto 
pedyczne, 

6) przedsiębiorstwa uzdrowiskowe. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady lv1inistrów z dnia 16 
listopada 1990 r. w sprawie określe l la przedsiębiorstw 
państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 
państwa , których prywatyzacja wymaga zgody Rady Mi
nistrów (Dz. U. Nr 82, poz. 477) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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