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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 września 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. 

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 
192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 
czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzają
cych tożsamość (Oz. U. z 1987 r. Nr 34, poz. 192, 
z 1988 r. Nr 30, poz. 209, z 1989 r. Nr 48, poz. 265 
i z 1993 r. Nr 27, poz. 120) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 8 w ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

,,13) o wydaniu powszechnego świadectwa udzia
łowego.", 

2) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu: 

,,§ 20a. 1. Wpisów potwierdzających wydanie po
wszechnego świadectwa udziałowego 
dokonuje bank lub inna instytucja, któ
rej właściwy minister powierzył czynno
ści związane z emisją świadectw udzia
łowych na podstawie art. 29 ust. 4 usta
wy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodo
wych funduszach inwestycyjnych i ich 

prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 
i z 1994 r. Nr 84, poz. 385). 

2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, doko
nuje się na !>tronie "Adnotacje urzędo
we" z użyciem stempla określonego 
w załączniku nr 15 do rozporządzenia 
jako wzór nr 1 oraz na wewnętrznej stro
nie pierwszej części okładki przez 
wstemplowanie napisu "RP NFI", okre
ślonego w załączniku nr 15 do rozporzą
dzenia jako wzór nr 2.", 

3) dodaje się załącznik nr 15 w brzmieniu ustalonym 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Minister Spraw Wewnętrznych ogłosi w Dzien
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 
1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających toż
samość, z uwzględnieniem zmian wynikających 
z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jedno
litego tekstu. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 19 września 1995 r. (poz. 
547) 

WZORY STEMPLI DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW 
O WYDANIE POWSZECHNEGO ŚWIADECTWA UDZIAŁOWEGO 

wzór nr 1 wzór nr 2 

Nazwa i siedziba banku (instytucji) 
Nr oddziału (nr rozliczeniowy ekspozytury) 

RP NFI 

Wymiary stempla wynoszą 5 mm x 20 mm 
Posiadacz niniejszego dokumentu zrealizował 
prawo do otrzymania powszechnego świadec-
twa udziałowego 

Data ..................................................... .. ... .... ........ 

Podpis ................... ... ................................... .. ........ 

Wymiary stempla wynoszą 40 mm x 40 mm 




