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protokołu . Stan gospodarki finansowej Akademii zostanie 
wykazany w bilansie sporządzonym przez Akademię na dzień 
poprzedzający dzień włączenia Akademii do Uniwersytetu. 

Art. 4 . 1. Z dniem włączenia Akademii do Uniwer
sytetu : 

1) jednostki organizacyjne Akademii stają się jednostkami 
organizacyjnymi Uniwersytetu, 

2) pracownicy zatrudnieni w Akademii stają się pracow
nikami Uniwersytetu, 

3) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu, 

4) dyrektor administracyjny Akademii staje się zastępcą 
dyrektora administracyjnego Uniwersytetu. 

2. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, zachowują uprawnienia do nadawania 
stopni naukowych, posiadane przez jednostki organizacyjne 
Akademii . 

Art. 5. 1. Organizację uczelni oraz inne sprawy doty
czące jej funkcjonowania, wynikające z włączenia Akademii 
do Uniwersytetu, określi statut uchwalony przez senat Uni
wersytetu . 

2. Senat Uniwersytetu określ i zasady wyodrębn i en ia 
finansowego jednostek Uniwersytetu real izujących dzialal 
ność, o której mowa wart. 2 ust. 1. 

• 
Art. 6. 1. Od dnia włączenia Akademii dotychczasowy 

rektor oraz prorektorzy Uniwersytetu pełnią funkcje do końca 
swojej kadencji ; rektor Akademii staje się prorektorem Uni
wersytetu, a prorektorzy Akademi i przestają pełnić swoje 
funkcje . 

2. Rektor i prorektorzy Uniwersytetu, wybrani zgodnie 
ze statutem, o którym mowa wart. 5 ust. 1, rozpoczynają 
pełnienie swoich funkcji od dnia 1 września 1993 r. 

Art. 7. Przyjmowanie na pierwszy rok studiów w roku 
akademickim 1993/1994 na kierunk i prowadzone przez Aka 
demię, przed dniem jej włączenia do Un iwersytetu, odbędzie 
się na zasadach obowiązujących w Akademi i przed tym 
dniem. 

Art. 8. W zakresie uregulowanym nin i ejszą ustawą 

art. 10 ust. 2- 5 ustawy o szkoln ictwie wyższym nie stosuje 
się · 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

wość prawną. Siedzibą Funduszu Ochrony Ubezpie
czonych jest miasto stołeczne Warszawa." 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 i z 1993 r. 
Nr 5, poz. 21) wart. 57 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a 
w brzmieniu : Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

,,1 a. Fundusz Ochrony Ubezpieczonych posiada osobo- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 30 kwietnia 1993 r. 

o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, działania 

i prywatyzacji narodowych funduszy inwestycyjnych. 

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) statucie, akcjach, kapitale akcyjnym, radzie nadzorczej, 
akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej, 
której akcje są wnoszone do narodowego funduszu 

inwestycyjnego lub w której narodowy fundusz inwes
tycyjny jest akcjonariuszem - rozumie się przez to 
odpowiednio: umowę, udziały, kap itał zakładowy, radę 
nadzorczą, wspólników i zgromadzenie wspóln ików 
spółki z ograniczoną odpowiedzia l nością , chyba że 
przepis ustawy stanowi inaczej, 

2) świadectwie udziałowym - rozumie się przez to rekom 
pensacyjne i powszechne świadectwo udziałowe . 

2. W zakresie nie uregulowanym w ustawie do narodo
wych funduszy inwestycyjnych stosuje się przepisy Kodeksu 
handlowego odnoszące się do spółek akcyjnych. 
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Rozdział 2 

Cel i zasady tworzenia narodowych funduszy 
inwestycyjnych 

Art. 3. 1. Narodowe fundusze inwestycyjne, zwane 
dalej "funduszami", tworzone są przez Skarb Państwa w for
mie spółek akcyjnych. 

2. Uprawnienia Skarbu Państwa jako założyc iela 

i akcjonariusza funduszu wykonuje właściwy minister, czło
nek Rady Ministrów. 

Art. 4. 1. Celem funduszy jest pomnażanie ich mająt
ku, w szczególności poprzez powiększanie wartości akcji 
spólek, w których fundusze są akcjonariuszami. 

2. Fundusze dążą do osiągnięc ia celu, o którym mowa 
w ust. 1, w szczególności przez: 

1) wykonywanie praw z akcj i spółek powstałych z prze
kształcenia przedsiębiorstw państwowych w jednooso
bowe spółki Skarbu Państwu na podstawie ustawy 
z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 
60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480) oraz innych spółek 
akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zwłaszcza dla poprawy zarządzania spółkami, w których 
fundusze mają pakiet kontrolny, w tym umacniania ich 
pozycji na rynku oraz pozyskiwania dla nich nowych 
technologii i kredytów, 

. 2) prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na 
nabywaniu i zbywaniu akcji spółek oraz wykonywaniu 
uzyskanych praw, 

3) udzielanie pożyczek oraz zaciąganie pożyczek i kredy
tów dla realizacji celów określonych w pkt 1 i 2 oraz 
innych celów statutowych. 

Art. 5. 1. Firma funduszu może być obrana dowolnie, 
powinna jednak zawierać zwrot " Narodowy Fundusz Inwes
tycyjny - Spółka Akcyjna". Dopuszcza się używanie skrótu 
"NFI - SA". Firma funduszu powinna odróżniać się do
statecznie od firm innych funduszy. 

2. Firmy ze zwrotem lub skrótem, o którym mowa w ust. 
1, może używać wyłącznie spółka akcyjna utworzona na 
podstawie przepisów niniejszej ustawy. 

Art . 6 . 1. Skarb Państwa może wnosić do funduszu 
wkłady niep i eniężne w postaci akcji spółek akcyjnych, zwa
nych dalej "spółkami", na zasadach określonych wart. 10, 
tak długo jak pozostaje on jego jedynym akcjonariuszem. 

2. Skarb Państwa może wnieść do funduszu wkłady 
pieniężne niezbędne do zarejestrowania funduszu . 

Art. 7. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzenia, przedsiębiorstwa państwowe, które zostaną prze
kształcone w spółki oraz jednoosobowe spółki Skarbu Pa ń
stwa w celu wniesienia akcji wszystkich tych spółek do 
funduszy, jak również fundusze, do których akcje tych spółek 
zostaną wn iesione, oraz tryb wnoszenia tych akcji do fun
duszy. 

2. Właściwy minister przedkłada Radzie Ministrów wnio
ski w sprawach, o których mowa w ust. 1. Wnioski dotyczące 
przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w spółki, w ce
lu wniesienia akcji tych spółek do funduszy, przedkłada się, 
jeżeli w ciągu 45 dni od dn ia zawiadomienia dyrektor lub 
rada pracownicza nie zgłosi umotywowanego sprLeciwu. 

Rada pracownicza zajmuje stanowisko po zasięgnięciu opinii 
ogólnego zebrania pracowników (delegatów). Niezgłosze
nie sprzeciwu w ciągu 45 dni od dnia zawiadomienia 
organów przedsiębiorstwa uważa się za wyrażenie zgody. 

3. Właściwy minister dokonuje przekształcenia przed
siębiorstwa państwowego, wyznaczonego zgodnie z ust. 
1 i 2. Przekształcenia dokonuje się - jeżeli przepisy niniejszej 
ustawy nie stanowią inaczej - na zasadach określonych 
w rozdziale 2 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państ
wowych, a w części dotyczącej przekształcania przedsiębior
stwa państwowego - bez konieczności zachowania wymo
gów określonych wart. 11 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. 
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 89, poz. 403). 

Art. 8. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzenia, spółki, których akcje zostaną wniesione do funduszy 
utworzonych w celu dokonania rekompensat w formie świa
dectw udziałowych , zwanych dalej "rekompensacyjnymi 
świadectwami udziałowymi", osobom, o których mowa 
wart. 30 ust. 1. 

2. Wartość kapitału własnego spółek, o których mowa 
w ust. 1, nie może być niższa niż pięćdziesiąt bilionów 
złotych. 

Art. 9. 1. Tak długo , jak Skarb Państwa pozostaje 
jedynym akcjonariuszem funduszu, wkłady, o których mowa 
wart. 6, są wnoszone na pokrycie kapitału akcyjnego oraz na 
kapitał zapasowy funduszu; proporcje podziału na kapitał 
akcyjny i kapitał zapasowy określa statut funduszu . 

2. Wartość wkładów niepieniężnych Skarbu Państwa 
do funduszu, którego jedynym akcjonariuszem jest Skarb 
Państwa , jest równa sumie wartości wniesionych akcji spó
łek . 

3. Wartość akcji spółki ustala się: 

1) przez podział sumy kapitału własnego spółki z ostat
niego bilansu przez liczbę akcji danej spółki określoną 
w jej statucie w chwili wniesienia tych akcji do fun
duszu, w przypadku gdy po przekształceniu spółka 
sporządziła bilans za poprzedni rok obrotowy, 

2) przez podział sumy kapitału własnego spółki w chwili 
przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spół
kę lub utworzenia spółki przez liczbę akcji danej spółki 
określoną w jej statucie w chwili wniesienia tych akcji do 
funduszu, w pozostałych przypadkach. 

4. Przy sporządzaniu rocznego bilansu funduszu war
tość akcji spółek , ustalona zgodnie z ust. 3, będzie przyj
mowana jako cena nabycia akcji; art. 425 Kodeksu hand
lowego stosuje s i ę odpowiednio. 

5. W zamian za wniesione wkłady Skarb Państwa obej
muje akcje funduszu. Skarb Państwa pozostaje wyłącznym 
właścicielem akcji funduszu do czasu ich udostępnienia 
uprawnionym podmiotom, zgodnie z przepisami ustawy. 

Art. 10. 1. Skarb Państwa wnosi do tworzonych fun
duszy 60% akcji każdej ze spółek, w której Skarb Państwa 
jest jedynym akcjonariuszem, z tym że 27 % akcji każdej ze 
spółek powinno znaleźć się, w przybliżeniu w równych 
częściach , w posiadaniu w szystkich wyznaczonych fundu
szy, z wyjątkiem jednego funduszu, który otrzyma w całości 
pakiet 33% akcji danej spółki ; w każdej spółce wyodrębnia 
się tylko jeden pakiet 33% akcji, który wnosi się w całości 
jako wkład do jednego z funduszy. Zasady te dotyczą 
wyłącznie podziału akcji spółek między fundusze, w których 
Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. 
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2. Skarb Państwa może także wnieść do funduszy, 
w których jest jedynym akcjonariuszem, wszystkie lub część 
należących do Skarbu Państwa akcji spółek, w których nie 
jest jedynym akcjonariuszem; akcje te powinny zostać roz 
dzielone między wyznaczone fundusze, z tym że jeden 
fundusz nie może otrzymać więcej niż 33% akcji danej spółk i . 

Art. 11. Część akcji funduszu należących do Skarbu 
Państwa może zostać umorzona, jednakże bez obowiązku 
zwrotu Skarbowi Państwa przez fundusz odpowiedniej czę
ści jego wkładu . W tym zakresie nie stosuje się przepisów art. 
440-442 Kodeksu handlowego. Wartość umorzonych akcji 
powiększa kapitał zapasowy funduszu . 

Art. 12. 1. Z chwilą wniesienia do funduszy przez 
Skarb Państwa akcji spółek, kapitał akcyjny każdej spółki , 
w której Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem, 
ustala się z mocy ustawy w wysokości 15% jej kapitału 
własnego w dniu rejestracji . W tym zakresie nie stosuje się 
przepisu art. 311 § 1 Kodeksu handlowego. 

2. Kwota, o którą został zmniejszony kapitał akcyjny 
spółki zgodnie z ust. 1, podlega przeniesieniu na jej kapitał 
zapasowy. 

3. Zarządy spółek zawiadomią właściwe sądy rejest
rowe o zmianie wysokości kapitału akcyjnego spółek, o któ
rym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 14 dni od daty 
wniesienia ich akcji do funduszy. W tym samym terminie 
zarządy spółek dokonają w statutach stosownych zmian 
proporcji podziału kapitału własnego na kapitał akcyjny 
i kapitał zapasowy oraz odpowiedniego obniżenia wartości 
nominalnej akcji spółek . W tym zakresie nie stosuje się art. 
431 § 1 Kodeksu handlowego. 

4. Właściwe sądy rejestrowe dokonają odpowiednich 
zmian w rejestrach niezwłocznie po otrzymaniu zawiado
mień, o których mowa w ust. 3. 

5. W sprawach określonych w ust. 1-4 nie stosuje się 
przepisów Kodeksu handlowego dotyczących obn iżen ia ka
pitału akcyjnego w spółce akcyjnej . 

Art . 13. 1. Wartość nominalna akcji funduszy, akcji 
spółek oraz udziałów w spółkach nie może być niższa niż 
1/10 minimalnej wartośc i nominalnej, o której mowa od 
powiednio wart. 340 § 1 i art . 159 § 2 Kodeksu handlowego. 

2. Do wkładu Skarbu Państwa do funduszu, w którym 
Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem, nie sto
suje się przepisów art. 312, 313 i 315 Kodeksu handlowego. 

3. Do akcji funduszy objętych przez Skarb Państwa nie 
stosuje się przepisów art. 347 Kodeksu handlowego. 

Rozdz iał 3 

Władze narodowego funduszu inwestycyjnego 

Art. 14. Władzami funduszu są : walne zgromadzenie, 
rada nadzorcza i zarząd . 

Art. 15. 1. Do dnia zwołania pierwszego walnego 
zgromadzenia, w którym mogą uczestniczyć akcjonariusze 
inni niż Skarb Państwa, członków rady nadzorczej funduszu 
powołuje i odwołuje, a także ustala ich wynagrodzenia 
właściwy minister za zgodą Prezesa Rady Ministrów. 

2. Członków rady nadzorczej funduszu właściwy minis
ter powołuje spośród osób wyłonionych w drodze konkursu 
przeprowadzonego przez Komisję Selekcyjną. 

3. W skład Komisji Selekcyjnej wchodzą: 

1) cztery osoby wybrane przez Sejm, 

2) jedna osoba wybrana przez Senat. 

3) po jednej osobie wskazanej przez ogólnokrajowe or
ganizacje międzyzwiązkowe i ogólnokrajowe związki 
zawodowe - reprezentatywne dla pracowników więk

szości państwowych zakładów pracy, 

4) dwanaście osób powołanych przez Prezesa Rady Minis
trów. 

4. Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego 
Komisji Selekcyjnej oraz ustala jej regulamin . 

Art . 16. 1. Statut funduszu określa liczbę członków 

rady nadzorczej; liczba ta powinna być nieparzysta i nie 
większa niż 9 do dnia zwołania pierwszego walnego zgroma 
dzenia, w którym mogą uczestniczyć akcjonariusze inn i niż 
Skarb Państwa . 

2. Co najmniej 2/3 członków rady nadzorczej funduszu, 
w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami pol 
skimi . 

Art. 17. Kadencja pierwszej rady nadzorczej upływa 
z dniem odbycia pierwszego zwyczajnego walnego zgroma
dzenia, w którym mogą uczestniczyć akcjonariusze inni niż 
Skarb Państwa . W tym zakresie nie stosuje się przepisu art. 
381 § 1 Kodeksu handlowego. 

Art. 18. 1. Do dnia zwołania pierwszego walnego . 
zgromadzenia, w którym mogą uczestniczyć akcjonariusze 
inni niż Skarb Państwa , kompetencje walnego zgromadze
nia, nie zastrzeżone przez niniejszą ustawę lub statut fun
duszu do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, 
wykonuje rada nadzorcza. 

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, statut funduszu 
nie może przekazać do kompetencji rady nadzorczej decyzji 
w sprawach: 

1) zmiany statutu, 

2) emisji nowych akcji, 

3) połączenia funduszu z inną spółką, 

4) rozwiązania funduszu. 

3. Do wyłącznych kompetencji rady nadzorczej fun
duszu, poza określonymi w Kodeksie handlowym, należy 
ponadto powołanie członków zarządu oraz, z zastrzeżeniem 
art. 21 ust. 2, wybór osoby prawnej świadczącej usługi 

w zakresie zarządzania, zwanej dalej "firmą zarządzającą" , 
i zawarcie umowy, o której mowa wart. 21 . 

Art. 19. Zarząd funduszu jest powoływany na okres 
nie dłuższy niż 2 lata. W tym zakresie nie stosuje się przepisu 
art. 367 § 1 Kodeksu handlowego. Tak długo , jak Skarb 
Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem funduszu, 
członkiem zarządu funduszu może być wyłącznie osoba 
posiadająca obywatelstwo polskie. 

Art. 20. 1. Zarząd obowiązany jest w ciągu 8 miesięcy 
po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć radzie 
nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego (dzień 
bilansowy). rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz 
pisemne sprawozdanie z działalności funduszu w danym 
roku . W tym zakresie nie stosuje się przepisu art. 420 
§ 1 Kodeksu handlowego. 
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2. Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, 
określić szczególne warunki , którym ma odpowiadać rachun
kowość narodowych funduszy inwestycyjnych. 

3. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy 
funduszu w terminie 10 miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. W tym zakresie nie stosuje się przepisów art. 
390 § 1 Kodeksu handlowego. 

Rozdział 4 

Zarządzanie majątkiem narodowego 
funduszu inwestycyjnego 

Art. 21. 1. Fundusz może zawrzeć umowę o zarządza
nie jego majątkiem z firmą zarządzającą. Umowę zawiera 
fundusz reprezentowany przez radę nadzorczą . 

2. Umowy o zarządzanie mogą być zawierane przez 
fundusze, których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państ
wa, wyłącznie z firmami zarządzającymi wyłonionymi w dro
dze przetargu przez Komisję Selekcyjną, o której mowa wart. 
15 ust. 3. 

3. Przetarg, o którym mowa w ust. 2, będzie przetargiem 
publicznym, a kryteria wyboru będą podane do wiadomości 
publicznej . Szczegółowy tryb przeprowadzania przetargu 
określ i Rada M inistrów w drodze rozporządzenia. 

Art. 22. 1. Umowa pomiędzy funduszem a firmą za
rządzającą może stanowić , że fundusz udzieli prokury firmie 
zarządzającej . W przypadku udzielenia prokury firmie za
rządzającej , nazwa firmy oraz nazwiska osób wykonujących 
uprawnienia prokurenta podlegają ujawnieniu w rejestrze 
handlowym. 

2. Umowa nie może zwolnić firmy zarządzającej z obo
wiązku pokrywania wszelkich kosztów i wydatków, ponie
sionych przez fundusz na rzecz firmy albo przez firmę lub jej 
przedstawiciel i i doradców, w związku z wykonywaniem 
przez firmę jej obowiązków . 

3. Czynność prawna dokonana przez osobę trzecią 
z osobą wykonującą uprawnienia prokurenta funduszu 
będącego osobą prawną jest ważna, nawet jeżeli nazwa 
prokurenta lub nazwisko osoby wykonującej uprawnienia 
prokurenta nie są ujawnione w rejestrze handlowym w chwili 
dokonania danej czynności prawnej . 

4. Działanie bez umocowania lub przekroczenie zakresu 
umocowania przez ujawnioną w rejestrze handlowym osobę, 
która wykonuje uprawnienia w imieniu prokurenta funduszu 
będącego osobą prawną, nie wpływa na ważność czynności 
prawnych dokonanych przez tę osobę z osobami trzecimi, 
chyba że osoba t rzecia działała w złej wierze. 

Art. 23. 1. Obowiązki i uprawnienia firmy zarządzają
cej określa statut funduszu oraz umowa między funduszem 
a firmą zarządzającą . 

2. Statut funduszu oraz umowa pomiędzy funduszem 
a firmą zarządzającą nie mogą wyłączyć ani ograniczyć 
odpowiedzialności firmy zarządzającej za szkodę wyrządzo 
ną funduszowi na skutek winy umyślnej lub rażącego nie
dbalstwa. 

Art. 24. 1. Zmiana istotnych postanowień umowy 
między fu nduszem a firmą zarządzającą, w szczególności 
każda zmiana warunków wynagrodzenia firmy zarządzającej, 
w ymaga zatwierdzen ia przez walne zgromadzenie akcjona
riuszy funduszu. 

2. Fundusz może wypowiedzieć umowę z firmą za- o 
rządzającą bez podania przyczyn, z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia nie dłuższego niż 180 dni; w przypadku 
wypowiedzenia umowy przez fundusz w okolicznośc i ach , za 
które firma zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności , 
ewentualne odszkodowanie umowne, zastrzeżone dla firmy 
zarządzającej z tego tytułu, nie może przekroczyć wysokości 
połowy rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za zarządza 
nie. 

3. Jeżeli umowa pomiędzy funduszem, którego jedy
nym akcjonariuszem jest Skarb Państwa , a firmą zarządzającą 
przewiduje roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządza
nie, roczne wynagrodzen ie za wyniki finansowe funduszu 
lub końcowe wynagrodzenie za wyniki finansowe funduszu, 
stosuje się następujące zasady dotyczące wynagradzania 
firmy zarządzającej: 

1) roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie ustala 
s ię w drodze przetargu, o którym mowa wart. 21 ust. 2, 

2) roczne wynagrodzenie za wyniki finansowe funduszu, 
w tym także wynagrodzenie wyrażone w postaci okreś 

lonej procentowo części akcji funduszu, ustala się w wy
sokości nie przekraczającej wartości 1 % akcji funduszu 
za każdy rok świadczenia usług przez firmę zarządzającą, 
w kwocie uzyskanej ze sprzedaży akcji oraz wartości 
należnych dywidend, 

3) końcowe wynagrodzenie za wyniki finansowe fundu
szu, w tym także wynagrodzenie wyrażone w postaci 
określonej procentowo części akcji funduszu, ustala się 
w obu przypadkach w wysokości nie przekraczającej 
il oczynu wartości 0,5% akcji funduszu oraz liczby lat, 
w których firma zarządzająca świadczyła usługi na rzecz 
funduszu, w kwocie uzyskanej ze sprzedaży akcji oraz 
wartości należnych dywidend; wynagrodzenie takie mo
że zostać wypłacone dopiero po wygaśnięciu umowy 
z firmą zarządzającą . . 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, może 

przysługiwać firmie zarządzającej w wysokości nie wyższej 
niż ustalone proporcjonalnie do okresu, w którym świadczyła 
ona usługi na rzecz funduszu . 

5. Zasady wynagradzania firmy zarządzającej świadczą 
cej usługi na rzecz funduszu, w którym Skarb Państwa 
przestał być jedynym akcjonariuszem, muszą spełniać waru
nek, że ta część wynagrodzenia, która uzależniona jest od 
wyników finansowych funduszu, również wtedy, gdy jest 
ona wyrażona w określonej procentowo części akcji fun
duszu, nie może przekroczyć wartości 2% akcji funduszu za 
każdy rok świadczenia usłu~ przez firmę zarządzającą . 

Rozdział 5 

Postanowienia antymonopolowe 

Art. 25. 1. Umowy pomiędzy funduszami oraz między 
jednym lub więcej funduszami a osobami trzecimi, dotyczące 
nabycia akcji , podlegają zgłoszeniu Urzędowi Antymonopo
lowemu w terminie 14 dni od dnia ich zawarc ia. Obowiąz 
kowi zgłoszenia nie podlęgają umowy, w których wyniku 
fundusz nabywa lub uzyskuje łącznie mniej niż 10% akcji 
danej spółki . 

2. Obowiązek zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 
spoczywa na zarządz ie funduszu. 

3. Firma zarządzająca nie może jednocześnie świadczyć 
usług zarządzania na rzecz dwóch lub więcej funduszy ani 
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być akcjonariuszem funduszu, na którego rzecz świadczy 
usługi zarządzania , bez wcześniejszego uzyskania zgody 
Urzędu Antymonopolowego. 

4. Członek rady nadzorczej lub zarządu funduszu nie 
może jednocześnie pełnić funkcji członka rady nadzorczej lub 
członka zarządu innego funduszu . Powyższy zakaz stosuje 
się odpowiednio do prokurentów. 

5. W razie naruszenia obowiązków i zakazów, o których 
mowa w ust. 2-4, Urząd Antymonopolowy może wydać 
decyzję nakładającą na odpowiedzialnego czlonka zarządu 
danego funduszu lub firmy zarządzającej karę pieniężną 
w wysokości nie przekraczającej polowy rocznego dochodu 
danej osoby za ostatni rok podatkowy. Odwołania od decyzji 
Urzędu Antymonopolowego podlegają rozpatrzeniu w trybie 
art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycz
nym. 

Art. 26. Do firmy zarządzającej, jej pracowników i zle
ceniobiorców stosuje się odpowiednio przepisy art. 375 
Kodeksu handlowego. 

Art. 27. Zakazy, o których mowa wart. 25 ust. 3 i 4 oraz 
wart. 26, obejmują również podmioty dominujące lub 
zależne w stosunku do firmy zarządzającej, w rozumieniu art. 
2 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicz 
nym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powier
niczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155 i Nr 103, poz. 447). 

Art. 28. 1. W okresie 3 lat od dnia rejestracji funduszu 
posłowie i senatorowie nie mogą być członkami rad nadzor
czych ani zarządów funduszu lub spółki , w której fundusz 
posiada co najmniej 20% akcji . 

2. W tym zakresie przepisy ust. 1 nie wylączają przepi 
sów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ogranicze
niu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pel 
niące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274) . 

3. Wybór lub powołanie osób, o których mowa w ust. 1, 
z naruszeniem zakazów określonych w tym ustępie jest 
z mocy prawa nieważny i nie podlega wpisaniu do rejestru 
handlowego. 

Rozdział 6 

Świadectwa udziałowe 

Art. 29. 1 . Świadectwo udziałowe jest papierem war
tościowym na okaziciela w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy, 
o której mowa wart. 27. Świadectwo udziałowe reprezentuje 
prawa majątkowe, o których mowa wart. 37 i 38 ust. 5. 

2. Świadectwa udziałowe emituje Skarb Państwa, za 
który działa właściwy minister. 

3, Świadectwa udzialowe mogą być emitowane w od
cinkach zbiorowych. 

4. Właściwy minister może powierzyć jednemu lub kilku 
bankom albo innej instytucji czynności związane z emisją 
świadectw udziałowych . 

Art. 30. 1. Do otrzymania rekompensacyjnych świa
dectw udziałowych podlegających wymianie na akcje fun
duszy, o których mowa wart. 8, są uprawnieni: 

1) osoby, których dotyczy art. 24 ustawy budżetowej na rok 
1992 z dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 229 
i Nr 88, poz. 443): 

a) pracownicy zatrudnieni w państwowych jedno
stkach sfery budżetowej od dnia 1 lipca 1991 r. do 
dnia 31 grudnia 1991 r. , 

b) żołnierze i funkcjonariusze: Policji , Służby Więzien
nej. Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej , 
którzy pełnili służbę w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. 
do dnia 31 grudnia 1991 r. , 

c) osoby, które w okresie od dn ia 1 lipca 1991 r. do dnia 
31 grudnia 1991 r. zajmowaly stanowiska sędziów , 

prokuratorów oraz kierownicze stanowiska państ 

wowe, z wyjątkiem osób, których roszczenia z powy
ższego tytulu zostały w pelni zaspokojone, 

2) emeryci i renciści uprawnieni przed dniem 15 listopada 
1991 r. w myśl art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracow
ników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 
52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61 , Nr 36, poz. 
206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 7, poz. 
24, Nr 80, poz. 350 i Nr 94, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21 , 
poz. 84 i Nr 64, poz. 321) do wzrostów z tytulu pracy 
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charak 
terze, z. wyjątkiem emerytów i rencistów , którym pod 
wyższono emerytury i renty na podstawie przepisu art. 
6 ust. 5 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewalo 
ryzacji emerytur i rent. o zasadach ustalania emerytur 
i rent oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 
450 i z 1992 r. Nr 21 , poz. 84 ) . 

2. Rada Ministrów określi , w drodze rozporządzenia: 

1) sposób ustalania liczby rekompensacyjnych świadectw 
udziałowych dla : 

a) osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zależności od 
wymiaru czasu pracy oraz liczby pelnych miesięcy 
przepracowanych w okresie powołanym w ust. 1 pkt 
1 , 

b) emerytów i rencistów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
w zależności od wieku oraz wysokości dodatków 
branżowych i podstawy wymiaru emerytury lub 
renty, 

2) sposób wykorzystania na ten cel rekompensacyjnych 
świadectw udziałowych . 

3. Sporządzanie spisów osób uprawnionych do otrzy
mania rekompensacyjnych świadectw udziałowych należy 
do właściwych zakładów pracy i organów rentowych. Minis
ter Pracy i Polityki Socjalnej sprawuje nadzór i kontrolę nad 
ustaleniem spisów osób uprawnionych. Minister Pracy i Po
lityki Socjalnej określi, w drodze zarządzenia, szczególowe 
zasady i tryb sporządzania tych spisów oraz sposób wykony 
wania nadzoru i kontroli. 

4. Spory dotyczące uprawnień do otrzymania rekom 
pensacyjnych świadectw udziałowych podlegają rozstrzyg
nięciu zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spolecznych . Rada 
Ministrów określi , w drodze rozporządzenia , szczególowy 
tryb występowania z roszczeniami przez osoby uprawnione. 

Art. 31. 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. któ
rzy są zameldowan i na pobyt staly w kraju i w dniu 31 grudn ia 
roku poprzedzającego rok emisji świ adectw udziałowyc h 
mają ukończone 18 lat. są uprawnien i do otrzymania jed 
nakowej liczby świadectw udziałowych , zwanych dalej " po
wszechnymi świadectwami udzialowymi", podlegających 
wymianie na akcje funduszy innych ni ż te, o których mowa 
w art. 8. 
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2. Sporządzanie spisów osób uprawnionych do otrzy
mania powszechnych świadectw udziałowych należy do 
zadań zleconych gmin. 

3. W terminie przeznaczonym na wydawanie powsze
chnych świadectw udziałowych każdy obywatel może 

wnieść do urzędu gminy pisemnie lub ustnie do protokołu 
reklamację na nieprawidłowość sporządzenia spisu osób 
uprawnionych. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent) obowiązany jest do roz
patrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od jej wniesienia i do 
wydania decyzji w sprawie dokonania zmian w spisie osób 
uprawnionych . 

5. Decyzję doręcza się niezwloczn ie wnoszącemu re
klamację , a gdy dotyczy ona innych osób - również tym 
osobom. 

6. Na decyzję nie uwzględn i ającą reklamacji lub powo
dującą skreślenie ze spisu osób uprawnionych osoba mająca 
w tym interes prawny może wnieść, w ciągu 14 dni od daty 
wydania decyzji , skargę za pośrednictwem wójta (burmist
rza , prezydenta) do właściwego sądu rejonowego. Do skargi 
należy dołączyć zaskarżoną decyzję wraz z aktami sprawy. 

7. Sąd rozpatruje sprawę w postępowaniu nieproceso
wym. Od postanowienia sądu przysługuje rewizja do sądu 
wojewódzkiego. 

Art . 32. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia , 

określi wzory świadectw udziałowych , tryb oraz terminy 
rozpoczęcia i zakończenia wydawania tych świadectw . 

2. Wydawanie świadectw udziałowych należy do wlaś
ciwego ministra . 

Art. 33 . 1. Wydanie powszechnego świadectwa 

udziałowego w terminie określonym w rozporządzeniu , 

o którym mowa wart. 32 ust. 1, podlega opiacie. Wysokość 
opiaty i tryb jej wniesienia określi Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia . 

2. Wysokość opłaty za powszechne świadectwo udzia
łowe, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 10% 
wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w go
spodarce narodowej, ogłoszonej przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc objęty statystyką. 

3. Wydanie rekompensacyjnego świadectwa udziało
wego nie podlega opłacie . 

Art. 34. 1. Prawo do otrzymania świadectwa udziało
wego jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu . 

2. Po upływie terminu zakończenia wydawania świa
dectw udziałowych zgodnie z rozporządzeniem , o którym 
mowa wart. 32 ust. 1, Rada Ministrów może, w drodze 
rozporządzenia, określić termin utraty ważności świadectw 
udziałowych objętych tym rozporządzeniem. Ogłoszenie ter 
minu utraty ważności świadectw udziałowych następuje nie 
później niż na rok przed upływem tego terminu. W treści 

świadectwa udziałowego zamieszcza się wzmiankę o upraw
nieniu Rady Ministrów do ustalen ia terminu utraty ważności 
świadectw udziałowyc h . 

Art. 35 . 1. Do publicznego wtórnego obrotu świadec
twami udziałowymi nie mają zastosowania przepisy art . 1 § 2, 
art. 49 i art. 54 § 1 ustaw y, o której mowa wart. 27, 
z zastrzeżeniem przepisu ust. 3. 

2. W celu wprowadzenia świadectwa udziałowego do 
obrotu giełdowego albo regulowanego obrotu pozagieł
dowego posiadacz świadectwa udziałowego składa je do 
depozytu, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy, o której mowa 
wart. 27. 

3. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 
dopuści do obrotu giełdowego świadectwa udziałowe 

przedstawione przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo 
maklerskie, zgodnie z art. 71 ustawy, o której mowa wart. 27. 

Art. 36. Przeniesienie własności świadectwa udziało
wego jest wolne od opłaty skarbowej. 

Rozdział 7 

Wymiana świadectw udziałowych na akcje narodo
wych funduszy inwestycyjnych 

Art. 37 . Swiadectwo udziałowe podlega wymianie 
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, za po 
średnictwem podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo 
maklerskie, na jednakową ilość akcji w każdym z funduszy 
istniejących w dniu emisji świadectwa udziałowego i wy
znaczonych do przeprowadzenia tej wymiany przez właś
ciwego ministra, z zastrzeżeniem , że wymiana może nastąpić 
najwcześniej po dopuszczeniu akcji wszystkich tych fun
duszy do publicznego obrotu na podstawie art. 49 ustawy, 
o której mowa wart. 27 . 

Art . 38. 1. Właściwy minister określi , w drodze roz
porządzenia , fundusze, o których mowa wart. 37, termin, od 
którego świadectwa udziałowe będą podlegały wymianie na 
akcje funduszy, oraz tryb takiej wymiany. 

2. Właściwy minister udostępni wszystkie akcje danego 
funduszu w celu wymiany na świadectwa udziałowe, z wyją 
tkiem pakietu 15% akcji każdego funduszu zarezerwowane
go na inne cele. 

3. Z chwilą wymiany świadectwa udziałowego na akcje 
funduszy wygasają wszelkie prawa reprezentowane przez 
świadectwo udziałowe . 

4. Właściwy minister, działając za Skarb Państwa, jest 
obowiązany do odrębnego gromadzenia kwot otrzymanych 
w związku z posiadanymi akcjami funduszy, łącznie z dywi
dendami i wpływami z likwidacji oraz odsetkami naliczonymi 
od tych kwot a także z kwotami uzyskanymi ze sprzedaży 
akcji funduszy, o których mowa w ust. 2. 

5. Właściwy minister może zarządzić wypłatę kwot, 
o których mowa w ust. 4, otrzymanych w związku z akcjami 
funduszy przeznaczonymi do wymiany w zamian za świadec
twa udziałowe, posiadaczom tych świadectw proporcjonal
nie do liczby posiadanych świadectw, w dowolnym czasie, 
zarówno przed, jak i po dokonaniu wymiany świadectw na 
akcje funduszy . 

6. Właściwy minister, działając za Skarb Państwa , jest 
uprawniony do dokonywania wypłaty firmom zarządzającym 
wynagrodzeń i dywidend przypadających na akcje, stano
wiące wynagrodzenie wypłacane im zgodnie z przepisami 
art. 24 ust. 3 pkt 2 i 3, ust. 4 i 5. 

7. Przychody, o których mowa w ust. 4, pomniejszone 
o wypłacone kwoty okreś l one w ust. 5 i 6 stanowią dochód 
Skarbu Państwa . 

8. Właściwy minister może powierzyć jednemu lub kilku 
bankom albo innej instytucji czynności związane z wymianą 
świadectw udziałowych na akcje funduszy i wypłatą kwot 
o których mowa w ust. 4 i 6. 

..... 
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1) i stn iejącyc h w dn iu wejścia w życ ie niniejszej ustawy 
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wyznaczo
nych przez Radę Ministrów zgodn ie z art. 7 ust. 1 - od 
dnia wejśc ia w życie niniejszej ustawy, 

2) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które powsta 
ną z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych , wy
znaczonych przez Radę Ministrów zgodn ie z art. 7 ust. 1. 

Art . 50. Do funduszy oraz spółek, których akcje zo
sta ną w niesione do fund uszy na zasadach określonych wart. 
10, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. 
o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 
1, poz. 1, z 1992 r. Nr 21 , poz. 85, Nr 73, poz. 361 i Nr 100, 
poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127). 

Art. 51 . Przepisy niniejszej ustawy nie ograniczają mo
żliwości osób innych niż Skarb Państwa do tworzen ia spółek 
akcyjnych lub spółek z ogra niczoną odpowiedz i alnością 

w celu inwestowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w akcje spólek w rozum ien iu niniejszej ustawy. 

Art. 52. Z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy 
Skarb Państwa może powtarzać emisję powszechnych świa
dectw udz iałowych, tworząc jednocześnie kolejne fundusze 
w celu wym iany świadectw udziałowych na akcje tych 
funduszy. Art. 39 stosuje si ę odpowiednio. 

Art. 53. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia , z wyjątkiem art. 42 pkt 2, który wchodzi 
w życie z dn iem 1 stycznia 1996 r. 
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z dnia 26 maja 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza 
granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych. 

Na podstawie art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254) i art. 25 
ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. 
U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18) zarządza się , co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady M inistrów z dnia 24 marca 
1992 r. w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do 
pełnienia służby poza granicami pa ństwa w składzie misji 
specjalnych organizacj i międzynarodowych (Dz. U. Nr 34, 
poz. 147) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5: 
a) po ust. 1 dodaje s ię ust. 1 a w brzmieniu : 

,,1 a. Żołnierzom mogą być przyznawane nagrody 
uznan iowe z utworzonego na ten cel funduszu 
nagród . Fundusz nagród tworzy się w wysoko
śc i 1 % sumy dodatków zagranicznych wypła
conych żołnierzom w danym mies iącu. ", 

b) w ust. 2 po wyrazach " ust. 1 pkt 1 i 3- 5" dodaje się 
wyrazy "oraz ust. 1 a"; 

2) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i doda
je ust. 2 w brzmieniu : 
,,2. Jednorazowa należność pieniężna podlega zwroto 

wi w razie: 
1) cofn ięcia przez żoł nierza zgody, o której mowa 

w § 1 ust. 2, przed wyjazdem z kraju , chyba że 
zostało to spowodowane przypadkiem loso
wym, 

2) cofnięcia przez organ wojskowy wyznaczenia 
żołnierza do pełnien ia służby poza granicami 
państwa z przyczyn określonyc h w § 4 pkt 
2 przed wyjazdem z kraju 

- jeżel i żołnierz zobowiązał się do zwrotu tej 
należności . " ; 

3) po § 11 dodaje się § 11 a w brzmieniu: 
,,§ 11 a. Nagrody uznaniowe, o których mowa w § 5 ust. 

1 a, przyznaje, w formie pieniężnej, dowódca 
polskiego kontyngentu wojskowego na zasa
dach określonych w odrębnych przepisach dla 
żołnierzy pełniących czyn ną służbę wojskową 

w jednostkach wojskowych."; 

4) w § 12: 
a) w ust. 1 po wyrazach ,,§ 5 ust. 1 pkt 3-5" dodaje się 

wyrazy "oraz nagrody uznaniowe określone w § 5 ust. 
1 a", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4 . Szczegółowy tryb wypłaty należności, dodat
ków i nagród, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 
2- 5 i ust. 1 a, określa Minister Obrony Narodo
wej ."; 

5) w § 15 dodaje się ust. 3 w brzm ieniu : 

,,3 . Łączny wymiar url opu, o którym mowa w ust. 1, nie 
może przekraczać 30 dni kalendarzowych ."; 

6) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 
,, 3. Dodatek zagraniczny, o którym mowa w § 5 ust. 

1 pkt 3, wl icza s ię do podstawy obliczen ia wysoko
ści jednorazowego odszkodowania pieniężnego 
przysługującego w razie wypadku lub choroby po
zostających w związku ze służbą wojskową, zaist
niałych podczas lu b w związku ze służbą pełnioną 
poza granicami państwa. Wysokość tego dodatku 
ustala się według określonego przez Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego średn iego kursu złotego 
w stosunku do w aluty, w jakiej był on wypłacany 
- obowiązującego w dniu wypłaty." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 
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