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USTAWA 

z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych . 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, po
lega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowe
go w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią ina
czej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, 
których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, 
bez względu na charakter prawny tych stosunków. 

2. Prywatyzacja, w rozumieniu ustawy, polega na: 

1) zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji lub 
udziałów spółek powstałych w wyniku komercjali 
zacji, 

2) rozporządzaniu wszystkimi składnikami material
nymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa 
państwowego lub spółki powstałej w wyniku ko
mercjalizacji na zasadach określonych ustawą 
przez: 

a) sprzedaż przedsiębio rstwa, 

b) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, 
c) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzy

stania. 

3. Rada M inistrów określa, w drodze rozporządze
nia, przedsiębiorstwa państwowe o szczególnym zna
czeniu dla gospodarki państwa, których prywatyzacja 
wymaga zgody Rady Ministrów. 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) spółce - rozumie się przez to spółkę akcyjną lub 
spółkę z ograniczon ą odpowiedzialnością, 

2) statucie, akcjach, kapitale akcyjnym, akcjonariu 
szach i walnym zgromadzeniu - rozumie się przez 
to odpowiednio umowę lub akt założycielski, 
udziały, kapitał zakładowy, wspólników i zgroma
dzenie wspólników, 

3) przeds i ębiorstwie - rozumie się przez to przedsię
biorstwo w znaczeniu określonym wart. 551 Ko
deksu cywilnego, 

4) dyrektorze - rozumie się przez to również osobę 
sprawującą zarząd komisaryczny lub tymczasowe
go kierownika przedsiębiorstwa państwowego, 

5) uprawnionych pracownikach - rozumie się przez to: 

a) osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru 
przedsiębiorstwa państwowego przekształcone

go w spółkę pracownikami tego przedsiębior

stwa państwowego, 

b) osoby, które w dniu wykreślenia przedsiębior
stwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw 
państwowych były stroną umowy o zarządzanie 
przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na 
podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 
25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach pań 

stwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, 
poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, 
z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. 
Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, 
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, 
poz. 791 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405), 

c) osoby, które przepracowały w przekształcanym 
przedsiębiorstwie co najmniej dziesięć lat, a roz
wiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek 
przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn 
określonych wart. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grud
nia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa 
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie nie
których ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 
10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 
372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. 
Nr 21 , poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. 
Nr 24, poz. 110), 

6) rolnikach lub rybakach - rozum ie się przez to rol
ników lub rybaków prowadzących gospodarstwo 
rolne lub rybackie, z którego w okresie pięci u lat 
przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowe
go z rejestru przedsiębiorstw państwowych dostar-
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czono bezpośrednio lub pośrednio do tego przed
siębiorstwa surowce o wartości co najmniej 
100 q żyta według cen przyjmowanych do oblicza
nia podatku rolnego w ostatnim roku przed wykre
śleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru 
przedsiębiorstw państwowych, 

7) przedstawicielstwie rolników - rozumie się przez 
to przedstawicieli związków zawodowych rolników 
i społeczno-zawodowych organizacji rolniczych 
oraz izb rolniczych . 

DZIAŁ II 

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych 

Art. 3. 1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa pań 

stwowego w celu prywatyzacji dokonuje Minister Prze
kształceń Własnościowych. 

2. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego 
w innym celu niż określony w ust. 1 dokonuje Minister 
Przekształceń Własnościowych za zgodą Rady Mini
strów. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 komercjalizacji mogą pod-
legać przedsiębiorstwa państwowe, z wyjątkiem: 
1) postawionych w stan likwidacji , 
2) postawionych w stan upadłości, 
3) wykonujących prawomocną decyzję o podziale lub 

łączeniu przedsiębiorstwa państwowego, 

4) przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się 
postępowanie układowe - do chwili uprawomoc
nienia się układu, 

5) przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się 
bankowe postępowanie ugodowe - do chwili 
uprawomocnienia się ugody, 

6) zarządzanych na podstawie umowy o zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, chyba że zarządca wystąpi 
z wnioskiem o komercjalizację przedsiębiorstwa 
państwowego, 

7) działających na podstawie odrębnych przepisów 
rangi ustawowej, innych niż ustawa o przedsię
biorstwach państwowych, 

8) przedsiębiorstw, których uprawnione organy złoży
ły wniosek o dokonanie prywatyzacji bezpośred
niej - do czasu rozpatrzenia wniosku, 

9) w stosunku do których wydane zostało zarządzenie 
o prywatyzacji bezpośredniej, 

10) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności pu
blicznej "Poczta Polska " . 

4. Przedsiębiorstwa państwowe, których fundusze 
własne są niższe niż równowartość kwoty określonej 
wart. 159 § 2 Kodeksu handlowego, mogą podlegać 
komercjalizacji jedynie na zasadach określonych 
w dziale III ustawy. 

Art. 4. 1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa pań
stwowego dokonuje Minister Przekształceń Własno
ściowych: 

1) na wniosek organu założycielskiego, 
2) na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwo

wego i rady pracowniczej, 
3) z własnej inicjatywy. 

2. W przypadku komercjal izacji z własnej inicjatywy 
Minister Przekształceń Własnośc i owych zawiadamia 
o zamiarze komercjalizacji dyrektora przedsiębiorstwa 
państwowego, radę pracowniczą oraz organ założy
cielski przedsiębiorstwa państwowego. 

3. W przypadku komercjalizacji na wniosek organu 
założycielskiego , zawiadomienia dyrektora przedsię
biorstwa państwowego oraz rady pracowniczej o za
miarze komercjalizacji dokonuje organ założycielski. 

4. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego jest zo
bowiązany doręczyć Ministrowi Przekształceń Własno
ściowych, w terminie nie przekraczającym trzech mie
sięcy od dnia otrzymania zawiadomien ia, kwestiona
riusz przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego 
do komercjalizacji, wraz z dokumentami określonymi 
w przepisach, o których mowa w ust. 6. O niedoręcze
niu dokumentów przez dyrektora przedsiębiorstwa 
państwowego Minister Przekształceń Własnościowych 
zawiadam ia organ założycielski , na którym spoczywa 
obowiązek doręczenia dokumentów w ciągu jednego 
miesiąca od dnia zawiadom ienia. 

5. W przypadku komercjalizacji na wniosek dyrek
tora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowe
go, do wniosku należy dołączyć kwestionariusz przed
siębiorstwa państwowego przeznaczonego do komer
cjalizacji, wraz z dokumentami określonymi w przepi
sach, o których mowa w ust. 6. 

6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, okre
śli wzór kwestionariusza przedsiębio rstwa państwo
wego przeznaczonego do komercjal izacji oraz wykaz 
dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu ko
mercjalizacji . 

Art. 5. Do spółki powstałej w wyniku komercjaliza
cji stosuje się przepisy Kodeksu handlowego, o ile 
ustawa nie stanowi inaczej. 

Art. 6. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, pracownicy komer
cjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego stają 
się, z mocy prawa, pracownikami spółki . 

2. Do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu 
spółki powstałej w wyniku komercjalizacji powołuje się 
dyrektora komercjalizowanego przedsiębiorstwa pań
stwowego, chyba że nie wyrazi on zgody na pełnienie 
tej funkcji. 

3. Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa pań
stwowego oraz pracowników zatrudnionych na pod
stawie powołania wygasa, z mocy prawa, z dniem wy
kreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru 
przedsiębiorstw państwowych . 

4. Pracownikom, o których mowa w ust. 3, przysłu 
guje odprawa w wysokości trzymies ięcznego wyna
grodzenia, liczonego jak ekwiwalent p i eniężny za urlop 
wypoczynkowy. Odprawa ta nie przysługuje w wypad
ku zatrudnienia w spółce na stanowisku równorzęd

nym lub wyższym. 

Art. 7. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa pań
stwowego staje się bilansem otwarcia spółki, przy 
czym suma kapitału akcyjnego i zapasowego spółki 
jest równa funduszom własnym przedsiębiorstwa. 
W dniu wpisania spółki do rejestru handlowego kapi
tał zapasowy nie może przekraczać jednej czwartej czę
ści kapitału akcyjnego. 
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4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest rów
nież pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organiza
cji związkowej. 

Art. 14. 1. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad po
łowy akcji spółki postanowienia statutu dotyczące po
woływania i odwoływania członków rady nadzorczej 
mogą być zmienione, z tym że pracownicy albo pra
cownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru: 

1) dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej 
do sześciu członków, z tym że w spółkach powsta
łych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu 
rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują 
prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej, 

2) trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej 
od siedmiu do dziesięciu członków, z tym że 
w spółkach powstałych z przekształcenia przedsię
biorstw przemysiu rolno-spożywczego rolnicy lub 
rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka 
rady nadzorczej, 

3) czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej 
jedenastu lub więcej członków, z tym że w spółkach 
powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw prze
mysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy za
chowują prawo wyboru dwóch członków rady nad
zorczej. 

2. Członkowie rad nadzorczych, o których mowa 
w ust. 1, wybierani są w wyborach bezpośrednich i taj 
nych, przy zachowaniu zasady powszechności . Wynik 
wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia. 

Art. 15. Pracownikowi spółki, będącemu członkiem 
jej rady nadzorczej, spółka nie może, w okresie trwania 
kadencji rady ani w okresie roku po zakończeniu kaden
cji, wypowiedzieć stosunku pracy. W tym czasie spółka 
nie może również zmienić na niekorzyść pracownika 
warunków pracy lub płacy. 

Art. 16. 1. W spółce powstałej w wyniku komercja
lizacji, zatrudniającej średniorocznie powyżej 500 pra
cowników, jeden członek zarządu wybierany jest przez 
pracowników spółki. Zasady oraz tryb wyboru i odwo
łania przez pracowników członka zarządu określa statut. 

2. Przepisy statutu dotyczące wyborów, o których 
mowa w ust. 1, uwzględniają zasady powszechności, 
tajności oraz bezpośredniego udziału pracowników. 

3. Niedokonanie wyboru członka zarządu przez pra
cowników spółki nie stanowi przeszkody do wpisania 
spółki do rejestru handlowego ani do podejmowania 
ważnych uchwał przez zarząd. 

Art. 17. 1. Sprawowa nie zarządu w spółce może 
być zlecone, w drodze umowy, osobie fizycznej lub 
prawnej . W takim przypadku w spółce ustanawia się 
jednoosobowy zarząd, przy czym w jego skład powo
łuje się osobę, której zlecono sprawowanie zarządu. 
Przepisu art. 16 nie stosuje się. 

2. Wyłonienie osoby, której zostanie zlecone spra
wowanie zarządu, następuje w drodze konkursu prze
prowadzonego przez radę nadzorczą. O przeprowadze
niu konkursu postanawia walne zgromadzenie. 

3. Umowę, o której mowa w ust. 1, w imieniu spół
ki zawiera ra da nadzorcza za zgodą walnego zgroma
dzenia. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okre
ślać w szczególności: 

1) obowiązki osoby, której zlecono sprawowanie za
rządu, w tym zakres zmian i usprawnień w przed
siębiorstwie spółki (restrukturyzacja spółki), 

2) wynagrodzenie osoby, której zlecono sprawowanie 
zarządu, ukształtowane w sposób uwzględniający 
związek wynagrodzenia z wynikiem finansowym 
spółki oraz stopniem realizacji zadań wykonywa
nych w ramach obowiązków, o których mowa 
w pkt 1; część wynagrodzenia może być wypłaca 
na w akcjach spółki, 

3) czas, na jaki umowa jest zawarta, 

4) przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidy
wać uprawnienie dla osoby, której zlecono sprawowa
nie zarządu, do objęcia akcji spółki w podwyższonym 
kapitale za cenę określoną w umowie. 

6. Do zbywania akcji, o których mowa w ust. 4 pkt 2 
lub w ust. 5, nie stosuje się trybu zbywania akcji okre
ślonego w ustawie. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa 
w ust. 2. 

8. Umowa, o której mowa w ust. 1, podlega złoże
niu do sądu prowadzącego rejestr. 

Art. 18. 1. Spółka powstała w wyniku komercjaliza
cji może być jedynym założycielem spółki akcyjnej lub 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, 
w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do 
Skarbu Państwa , zgody walnego zgromadzenia wymaga: 

1) zawiązanie innej spółki, 

2) objęcie albo nabycie akcji innej spółki , 

3) zbycie nabytych lub objętych akcji innej spółki . 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 
uchwała walnego zgromadzenia określa warunki i tryb 
zbycia akcji. 

4. Statut może określać warunki, w jakich dokony
wanie czynności, o których mowa w ust. 2, nie wyma
ga zgody walnego zgromadzenia. 

5. Pracownicy spółki powstałej w wyniku prze
kształcenia przedsiębiorstwa państwowego, którzy na
byli akcje tej spółki, mogą wykonywać prawo głosu na 
walnym zgromadzeniu przez przedstawiciela wybrane
go ze swojego grona. 

Art. 19. 1. Spółka powstała w wyniku komercjaliza
cji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy 
do Skarbu Państwa, sprzedaje majątek trwały lub od
daje mienie do odpłatnego korzystania innym podmio
tom, w drodze publicznego przetargu. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, szczegółowe zasady i tryb organizowania przetar
gu oraz warunki, w których dopuszcza się odstąpienie 
od przetargu. 

Art. 20. 1. Nadzór nad spółką powstałą w wyniku 
komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w za-
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kresie zadań obronnych sprawuje organ, który nałożył 
te zadania. 

2. Finansowanie zadań z zakresu powszechnego 
obowiązku obrony następuje na zasadach określonych 
dla przedsiębiorstw państwowych. 

DZIAŁ III 

Komercjalizacja z konwersją wierzytelności 

Art. 21. 1. Minister Przekształceń Własnościowych 
może przekształcić, na zasadach określonych w niniej
szym dziale, przedsiębiorstwo państwowe w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem wierzy
cieli, jeżeli : 

1) suma zobowiązań, zaciągniętych kredytów i poży
czek, powiększona o należne wierzycielom odsetki 
za zwłokę w zapłacie tych wierzytelności, stanowi 
więcej niż 60% wartości księgowej aktywów lub 

2) suma zobowiązań krótkoterminowych, zaciągnię
tych kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz 
kredytów i pożyczek przeterminowanych, powięk
szona o należne wierzycielom odsetki za zwłokę 
w zapłacie tych wierzytelności, stanowi więcej niż 
50% przychodów pomniejszonych o przychody ze 
sprzedaży środków trwałych i inwestycji uzyska
nych przez przedsiębiorstwo państwowe w okresie 
od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 31 grudnia 1995 r. 

2. Sumy, o których mowa w ust. 1, ustalane są na 
podstawie stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych 
przedsiębiorstwa państwowego na dzień 31 grudnia 
1995 r., z tym że wierzytelności powiększa się o odset
ki za zwłokę w zapłacie tych wierzytelności naliczone 
do dnia 31 grudnia 1995 r. 

3. Ilekroć w dziale tym mowa jest o wierzycielach, 
to dla opłat i kar pieniężnych wynikających z przepisów 
o ochronie i kształtowaniu środowiska, przepisów pra
wa wodnego oraz przepisów prawa geologicznego 
i górniczego rozumie się przez to: gminne i wojewódz
kie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej . 

Art. 22. Nie mogą być przekształcone w spółkę 
z udziałem w ierzycieli przedsiębiorstwa państwowe: 

1) w stosunku do których wszczęto postępowanie li 
kwidacyjne, 

2) w stosunku do których ogłoszono upadłość, chyba 
że na przekształcenie wyrazili zgodę wierzyciele 
posiadający łącznie nie mniej niż 50% ogólnej su
my wierzytelności według ustalonej przez sąd listy; 
w takim przypadku sąd zawiesza postępowanie 
upadłościowe do czasu rozpatrzenia przez Mini
stra Przekształceń Własnościowych wniosku o ko
mercjalizację połączoną z konwersją, 

3) które zawarły prawomocny układ lub ugodę banko
wą, 

4) wykonujące prawomocną decyzję o podziale lub łą
czeniu, 

5) które pomimo przekształcenia w spółkę na zasa
dach określonych w niniejszym dziale, spełniałyby 
nadal przesłanki określone wart. 21 ust. 1, 

6) których strata za okres od dnia 1 stycznia 1995 r. do 
dnia 31 grudnia 1995 r. przekracza 70% sumy wie
rzytelności konwertowalnych, o których mowa 
wart. 23, i wierzyteln ości częściowo umarzalnych, 
o których mowa wart. 24. 

Art. 23. 1. Udziały mogą być obejmowane za wie
rzytel ności , zwa ne dalej "wie rzytel ności ami konwerto
walnymi". 

2. Wierzytelności konwertowalne obejmują wszel
kie wie rzytelności pieniężne powstałe przed dniem 
31 grudnia 1995 r., według stanu na dzie ń 31 grudnia 
1995 r., z wyjątkiem wierzytelności: 

1) ze stosunku pracy, 

2) nie przekraczających kwoty 5000 zł, 

3) wobec podmiotów zagranicznych, w rozumieniu 
przepisów o spółkach z udziałem zagranicznym, 

4) w dniu wejścia w życie ustawy jeszcze nie wyma
galnych, 

5) o których mowa wart. 24, 

6) długoterminowych z tytułu wieczystego użytkowa
nia gruntów, 

7) z tytułu kar pieniężnych za naruszenie wymogów 
ochrony środowiska, któ rych termin płatności zo
stał odroczony w trybie przepisów o ochronie 
i kształtowaniu środowiska oraz prawa wodnego. 

Art. 24. 1. Wierzytelnościam i częściowo umarzal-
nymi są: 

1) wierzytelności wobec budżetu państwa, 

2) wierzytelności z tytułu ubezpieczeń społecznych 
i składek na rzecz Funduszu Pracy, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pra
cown iczych. 

2. Wierzytelności częściowo umarzalne podlegają 
z dniem rejestracji spółki umorzeniu z mocy prawa, 
w części stanowiącej 70% tych wierzytelności . 

3. Spółka z udziałem wierzycieli, powstała z prze
kształcenia przedsiębiorstwa państwowego, zaspokoi 
pozostałe 30% wierzytelności częściowo umarzalnych 
w 24 miesięcznych równych ratach, poczynając od 
siódmego miesiąca po wpisaniu spółk i do rejestru 
handlowego. 

Art. 25. 1. Dyrektorzy przedsiębiorstw pallstwo
wych spełniających warunki ok reślone wart. 21 ust. 1, 
w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, przedstawią Ministrowi Przekształceń Własno

ściowych wnioski o przekształcenie przedsiębiorstwa 
parlstwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzial 
nością z udziałem Skarbu Państwa i wierzycie li, na za
sadach określonych w niniejszym dziale. 

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, należy 
dołączyć: 

1) sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa za trzy 
ostatnie lata obrotowe, 

2) wyciąg z rejestru przedsiębiorstw państwowych, 

3) spis wierzycieli, ze wskazaniem imion, nazwisk lub 
firm, adresów, oraz wykaz wierzyte lności i termi-
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nów ich płatności wraz z należnymi odsetkami na
liczonymi do dnia 31 grudnia 1995 r., wymieniają
cy odrębnie wierzytelności konwertowalne, wie
rzytelności częściowo umarzane oraz inne wierzy
telności, 

4) wykaz udzielonych poręczeń, 

5) wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko przedsię
biorstwu państwowemu, 

6) pisemne oświadczenie dyrektora przedsiębiorstwa 
państwowego o kompletności i prawdziwości in
formacji, o których mowa w pkt 1-5, 

7) dokumenty, o których mowa wart. 4 ust. 5. 

Art. 26. 1. Minister Przekształceń Własnościowych, 
bez zbędnej zwłoki, przedstawia wierzycielom posiada
jącym wierzytelności konwertowalne, wymienionym 
w spisie, o którym mowa wart. 25 ust. 2 pkt 3, projekt 
aktu komercjalizacji z konwersją wierzytelności. 

2. Wierzyciele, o których mowa w ust. 1, w terminie 
trzech miesięcy od dnia otrzymania projektu aktu ko
mercjalizacji z konwersją wierzytelności, mogą odmó
wić zgody na objęcie udziałów za wierzytelności. Brak 
pisemnej odmowy w wyznaczonym terminie oznacza 
zgodę na objęcie udziałów za wierzytelności na warun
kach określonych w projekcie aktu komercjalizacji. Je
żeli na treść aktu komercjalizacji wyrazi zgodę więk
szość wierzycieli określona wart. 28, zastępuje on 
oświadczenie wszystkich wierzycieli o przystąpieniu 
do spółki i objęciu udziałów. 

3. Projekt aktu komercjalizacji z konwersją wierzy
telności Minister Przekształceń Własnościowych prze
kazuje wierzycielom listem poleconym za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru, wraz z pouczeniem o możli
wości i terminie odmowy wyrażenia zgody na objęcie 
udziałów za wierzytelności. 

Art. 27.1. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa pań
stwowego staje się bilansem otwarcia spółki, przy 
czym fundusze własne przedsiębiorstwa powiększone 
o wartość zobowiązań odpowiadających wierzytelno
ściom konwertowanym oraz zobowiązań odpowiada
jących wierzytelnościom umarzanym są równe sumie 
kapitału zakładowego i zapasowego spółki. 

2. Kapitał zakładowy spółki stanowi jedną trzecią 
sumy funduszu założycielskiego i funduszu przedsię
biorstwa na dzień 31 grudnia 1995 r., wyniku finanso
wego za rok 1995 oraz zobowiązań odpowiadających 
wierzytelnościom konwertowanym. 

Art. 28. Przedsiębiorstwo państwowe przekształca 
się w spółkę z udziałem Skarbu Państwa i wierzycieli, 
jeżeli zgodę na objęcie udziałów wyrażą wierzyciele 
posiadający powyżej 50% sumy wierzytelności kon
wertowalnych oraz wierzytelności częściowo umarzal
nych. 

Art. 29. 1. Wierzyciel obejmuje za wierzytelności 
konwertowane udziały o wartości nominalnej odpo
wiadającej jednej trzeciej przysługujących mu należno
ści. 

2. W przypadku gdy wysokość kapitału zakładowe
go ustalonego zgodnie z art. 27 ust. 2 będzie niższa niż 
suma wartości nominalnych udziałów przypadających 
wierzycielom ustalonych zgodnie z ust. 1, wówczas 

wartość nominalna udziałów obejmowanych przez 
wierzycieli ulega proporcjonalnej redukcji. 

3. Odsetki od wierzytelności konwertowanych oraz 
wierzytelności częściowo umarzanych, naliczone od 
dnia wejścia w życie ustawy do dnia rejestracji spółki, 
umarza się z mocy prawa. 

Art. 30. 1. Do spółek powstałych w wyniku prze
kształcenia przedsiębiorstwa państwowego na zasa
dach określonych w niniejszym dziale stosuje się od
powiednio przepisy działu II. 

2. Do zbywania udziałów należących do Skarbu 
Państwa w spółkach, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się przepisy rozdziału 1 działu IV. 

Art. 31. Do wspólników, którzy objęli udziały za wie
rzytelności w spółce powstałej na zasadach określo
nych w niniejszym dziale, nie stosuje się przepisów 
art. 47 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiąza
niach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 
i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 
oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357). 

DZIAŁ IV 

Prywatyzacja pośrednia 

Rozdział 1 

Zbywanie akcji 

Art. 32. 1. Przed zaoferowaniem do zbycia akcji 
Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku komer
cjalizacji dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie 
sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw 
rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania warto
ści przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków 
wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, zakres analizy, o której mowa w ust. 1, sposób jej 
zlecania, opracowania, odbioru i finansowania oraz 
warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od 
opracowania analizy. 

3. Minister Przekształceń Własnościowych przed za
oferowaniem akcji do zbycia może zobowiązać spółkę 
do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wyni
kających z wymogów ochrony środowiska, a w szcze
gólności wynikających z analizy, o której mowa w ust. 1. 

Art. 33.1. Z zastrzeżeniem art. 36 i 37, akcje należą-
ce do Skarbu Państwa są zbywane w trybie: 

1) oferty ogłoszonej publicznie, 
2) przetargu publicznego, 
3) rokowań podjętych na podstawie publicznego za

proszenia. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, szczegółowy tryb zbywania akcji oraz warunki, ja
kie powinny spełniać: oferta zbycia akcji, zaproszenie 
do składania ofert nabycia akcji oraz zaproszenie do ro
kowań, które mogą dotyczyć zobowiązań inwestycyj
nych, zobowiązań związanych z ochroną środowiska, 
a także zobowiązań związanych z ochroną interesów 
pracowników i innych osób związanych ze spółką. 

3. Rada Ministrów może zezwolić na inny niż prze
widziany w ust. 1 tryb zbywania akcji. 
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Art. 34. Zbycie akcji należących do Skarbu Państwa 
z naruszeniem art. 33 jest nieważne. 

Art. 35. 1. Za zbywane w trybie określonym 
wart. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 akcje należące do Skarbu Pań
stwa zapłata może być dokonana w ratach, jeżeli łącz
nie będą spełnione następujące warunki: 

1) nabywcą co najmniej 30% akcji spółki jest obywa
tel polski lub spółka obywateli polskich, 

2) zabezpieczona zostanie kwota pozostała do zapłaty 
po uiszczeniu pierwszej raty. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pierwsza 
rata ceny za akcje wynosi co najmniej 20% tej ceny. Po
została kwota jest spłacana w ratach przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat. Kwota ta jest oprocentowana w wyso
kości nie niższej niż wskaźnik wzrostu cen dóbr inwe
stycyjnych, ogłaszany co kwartał przez Prezesa Głów
nego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
zasady finansowania zbywania akcji oraz wymaganą 
formę zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa . 

Rozdział 2 

Uprawnienia pracowników do nabywania akcji 

Art. 36. 1. Uprawnionym pracownikom przysługu
je prawo do nieodpłatnego nabycia, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3, 15% należących do Skarbu Państwa akcji 
spółki. 

2. Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych 
do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pra
cowników nie może przekroczyć iloczynu liczby upraw
nionych pracowników oraz kwoty osiemnastu śred
nich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsię
biorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sze
ściu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym na
stępuje nabycie tych akcji przez pracowników. 

3. W przypadku spółki powstałej w wyniku komer
cjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, które miało 
na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw pań
stwowych uregulowane zobowiązania wobec budżetu 
państwa oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, w ilo
czynie, o którym mowa w ust. 2, kwotę osiemnastu 
średnich wynagrodzeń zastępuje się kwotą dwudziestu 
czterech średnich wynagrodzeń . 

4. Liczbę akcji nieodptatnie udostępnianych upraw
nionym grupom pracowników określa statut spółki. 

5. Minister Przekształceń Własnościowych określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb nabywania 
akcji przez uprawnionych pracowników. 

Art. 37.1 . Rolnikom lub rybakom przysługuje pra
wo do nieodpłatnego nabycia 15% należących do Skar
bu Państwa akcji spółki. Przepisy art. 36 stosuje się od
powiednio. 

2. Uprawnieni rolnicy lub rybacy mogą skorzystać 
z prawa do nabycia akcji nieodpłatnie, o ile w ciągu ro
ku od dnia wpisania spółki do rejestru złożą pisemne 
oświadczenie o zamiarze nabycia akcji. Niezłożenie 
oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę 
prawa do nieodptatnego nabycia akcji . 

3. Każdemu rolnikowi i rybakowi przysługuje pra
wo nabycia akcji w równej liczbie. 

4. Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie 
więcej niż w dwóch spółkach. 

5. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb na
bywania akcji przez uprawnionych rolników i rybaków. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, sposób wyłaniania przedstawicielstwa rolników 
lub rybaków uprawnionego do podejmowania czynno
ści, o których mowa w ustawie. 

Art. 38. 1. Uprawnienie do nabycia akcji, o których 
mowa wart. 36 i 37, powstaje z dniem zbycia przez 
Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach określo
nych w rozdziale 1 działu IV i wygasa z upływem sze
ściu miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa 
pierwszych akcji na zasadach ogólnych. 

2. Osoby, o których mowa wart. 2 pkt 5 lit. c), mo
gą skorzystać z prawa do nabycia akcji nieodpłatnie, 
o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki 
do rejestru złożą pisemne oświadczenie o zamiarze na
bycia akcji. Niezłożenie oświadczenia w powyższym 
terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego na
bycia akcji. 

3. Akcje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być 
przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia 
zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasa
dach określonych w rozdziale 1 działu IV, z tym że akcje 
nabyte przez pracowników pełniących funkcję człon
ków zarządu spółki - przed upływem trzech lat od dnia 
zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasa
dach określonych w rozdziale 1 działu IV. 

4. Umowa mająca za przedmiot zbycie akcji, o któ
rych mowa w ust. 1, zawarta przed upływem terminu 
określonego w ust. 3, jest nieważna. 

5. Uprawnienie pracowników do nieodpłatnego 
nabycia akcji może być wykorzystane tylko w jednej 
spółce; uprawniony przed nabyciem akcji składa 
oświadczenie, że nie skorzystał z uprawnienia do nie
odpłatnego nabycia akcji w innej spółce. 

6. Jeżeli umowa zbycia akcji przewiduje, że nabyw
ca akcji będący stroną tej umowy po wykonaniu okre
ślonych w umowie zobowiązań może nabyć kolejne ak
cje, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może 
przedłużyć okresy, o których mowa w ust. 3, do czasu 
wykonania tych zobowiązań. 

DZIAŁ V 

Prywatyzacja bezpośrednia 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 39. 1. Prywatyzacja bezpośrednia polega na 
rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi 
i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwo
wego przez: 

1) sprzedaż przedsiębiorstwa, 

2) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, 
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3) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzysta
nia. 

2. Prywatyzacji bezpośredniej mogą podlegać 
przedsiębiorstwa państwowe, które spełniają łącznie 
następujące przesłanki : 

1) zatrudnienie w dniu 31 grudnia roku poprzedzają
cego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bez
pośredniej nie przekracza 500 osób, 

2) wartość sprzedaży towarów i usług w roku poprze
dzającym rok wydania zarządzenia o prywatyzacji 
bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości 
w złotych polskich kwoty 6 milionów ECU, obliczo
nej według kursu kupna ogłoszonego przez Naro
dowy Bank Polski na dzień 31 grudnia roku poprze
dzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji 
bezpośredniej. 

3) wysokość funduszy własnych w dniu 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia 
o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od 
równowartości w złotych polskich kwoty 2 milio
nów ECU, obliczonej według kursu kupna ogłoszo

nego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

3. Rada Ministrów, w uzasadnionych przypadkach, 
może zezwo li ć na prywatyzację bezpośrednią przedsię

biorstwa państwowego , które nie spełnia przesła nek 
wymienionych w ust. 2. 

Art. 40.1. O ile ustawa nie stanowi inaczej. kupują

cy lub przejmujący przedsiębiorstwo wstępuje we 
wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwo
wego, bez względu na charakter stosunku prawnego, 
z którego te prawa i obowiązki wynikają. 

2. Kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo od
powiada za zobowiązania podatkowe ujawnione w bi
lansie zamknięcia przedsiębiorstwa. W stosunku do ku
pującego lub przejmującego przedsiębiorstwo nie sto
suje się ograniczeń określonych wart. 40 ust. 3 ustawy, 
o której mowa wart. 31. 

3. W razie upadłości kupującego lub przejmującego 
przedsiębiorstwo, zobowiązania z tytułu spłaty należ
ności wobec Ska rbu Państwa zaspokajane są w kolej
ności przewidzianej do zaspokajania zobowiązań po
datkowych . 

Art. 41.1. Organ za łożyc ielski dokonuje prywatyza
cji bezpośredniej w imieniu Skarbu Państwa, w szcze
gólnośc i gdy z wniosk iem wystąpi dyrektor przedsię
biorstwa państwowego i rada pracownicza, albo wo
bec złożonej oferty nabycia przedsiębiorstwa, zawiąza 
nia spółki, o której mowa wart. 39 ust. 1 pkt 2, lub za
warci a umowy, o której mowa wart. 52. 

2. Organ założycielski wydaje, za zgodą Ministra 
Przekształceń Własnościowych, zarządzenie o prywa
tyzacji bezpośredniej. Od tego zarządzenia nie przysłu
guje prawo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa 
wart. 63 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. 

3. Organ założycielski dokonuje prywatyzacji bez
pośredniej działając przez pełnomocnika, zwanego da
lej "pełnomocnikiem do spraw prywatyzacji" . 

4. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2, organ 
założycielski określa w szczególności sposób prywaty
zacji bezpośredniej, zgodnie z art. 39 ust. 1, oraz wska-

zuje osobę, której udzielił pełnomocnictwa do dokona
nia prywatyzacji bezpośredniej. Analiza, o której mowa 
wart. 42 ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia . 

5. Czynności, o których mowa wart. 39 ust. 1, do
konuje pełnomocnik do spraw prywatyzacji na podsta
wie odrębnego pełnomocnictwa do dokonania tych 
czynności . 

6. Zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej podle
ga ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorstw państwo

wych . 

Art. 42. 1. Przed wydaniem zarządzenia o prywaty
zacji bezpośredniej dokonuje się analizy stanu przed
siębiorstwa, polegającej między innymi na ustaleniu 
stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa państwo
wego i ocenie realizacji obowiązków wynikających 
z wymogów ochrony środowiska i ochrony dóbr kultu
ry oraz oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, zakres analizy, o której mowa w ust. 1, sposób jej 
zlecania , opracowania i finansowania oraz warunki, 
w razie spełnienia których można odstąpić od opraco
wania analizy. 

Art. 43. 1. Z dniem wydania zarządzenia o prywaty
zacji bezpośredniej ustaje działalność dotychczaso
wych organów przedsiębiorstwa państwowego, a ich 
funkcje wykonuje pełnomocnik do spraw prywatyzacji. 

2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w 
art. 39 ust. 1, pełnomocnik do spraw prywatyzacji spo
rządza bilans zamknięcia , a następnie niezwłocznie wy
stępuje z wnioskiem do sądu o wykreślenie przedsię
biorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw pań
stwowych. 

3. O wykreśleniu przedsiębio rstwa państwowego 
z rejestru przedsiębiorstw państwowych organ założy
cielski zawiadamia Ministra Przekształceń Własnościo
wych. 

Art. 44. Do stosunków pracy, których stroną było 
przedsiębiorstwo państwowe prywatyzowane bezpo
średnio, art. 23' Kodeksu pracy stosuje się odpowied
nio. 

Art. 45. Z pracownikami, którzy w dniu wydania za
rządzenia o prywatyzacji bezpośredniej byli członkam i 
rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego 
sprywatyzowanego na zasadach określonych przepisa
mi niniejszego działu, nie może pracodawca, który 
w wyniku prywatyzacji bezpośredniej przejął przedsię
biorstwo, rozwiązać stosunku pracy za wypowiedze
niem, jak również zmienić za wypowiedzeniem warun
ków pracy i płacy na niekorzyść pracownika w ciągu jed
nego roku od dnia wykreślenia przedsiębiorstwa pań
stwowego z rejestru przedsięb i orstw państwowych. 

Art. 46. 1. Zbycie przedsiębiorstwa wywołuje skut
ki wobec osób trzecich z chwilą ich zawiadomienia, naj
później jednak z chwilą wykreślenia przedsiębiorstwa 
państwowego z rejestru. 

2. Z ważnych powodów związanych z prywatyzacją 
przedsiębiorstwa kupującemu lub przejmującemu oraz 
stronie umowy wzajemnej zawartej z p rzedsiębior
stwem państwowym, bez względu na jej odmienne po
stanowienia, przysługuje prawo wypowiedzenia tej 
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umowy. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy wza
jemnej wygasa z upływem trzech miesięcy od dnia za
warcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem. 

Art. 47. 1. Przejęcie w wyniku prywatyzacji bezpo
średniej zobowiązań przedsiębiorstwa państwowego, 
powstałych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, nie 
wymaga zgody wierzycieli. 

2. Kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo jest 
odpowiedzialny za zobowiązania przedsiębiorstwa 
państwowego ; odpowiedzialność kupującego lub 
przejmującego przedsiębiorstwo ogranicza się do war
tości przedsiębiorstwa według stanu z chwili nabycia, 
a według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela. 

Rozdział 2 

Sprzedaż przedsiębiorstwa, 

wniesienie przedsiębiorstwa do spółki oraz oddanie przed
siębiorstwa do odpłatnego korzystania 

Art. 48. 1. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje 
w trybie: 

1) przetargu publicznego, 

2) rokowań podjętych na podstawie publicznego za
proszenia. 

2. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w try
bie określonym w ust. 1 pkt 2, w umowie należy 

uwzględnić w szczególności zobowiązania kupującego 
w zakresie przewidywanych inwestycji, ochrony śro
dowiska i dóbr kultury oraz ochrony miejsc pracy. Zo
bowiązania socjalne ustalone z przedstawicielami pra
cowników stanowią integralną część umowy. 

3. Kwotę stanowiącą równowartość do 15% ceny 
przedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż kwotę stano
wiącą iloczyn liczby pracowników zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie w dniu sprzedaży oraz kwoty 
osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczo
nych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających mie
siąc, w którym następuje sprzedaż, kupujący przekazu
je na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie póź
niej niż do dnia pierwszej płatności należności za 
przedsiębiorstwo. O kwotę tę pomniejsza się cenę 
przedsiębiorstwa. 

4. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, które 
miało na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw 
państwowych uregulowane zobowiązania wobec bu
dżetu państwa oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, 
w iloczynie, o którym mowa w ust. 3, kwotę osiemna
stu średnich wynagrodzeń zastępuje się kwotą dwu
dziestu czterech średnich wynagrodzeń. 

5. Zapłata należności za przedsiębiorstwo może 

być dokonana w ratach pod warunkiem zabezpiecze
nia kwoty pozostałej do zapłaty po uiszczeniu pierw
szej raty. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, pierwsza 
rata należności za przedsiębiorstwo wynosi co naj
mniej 20% tej ceny. Pozostała kwota jest spłacana w ra
tach przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Kwota ta jest 
oprocentowana w wysokości nie niższej niż wskaźnik 
wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, ogłaszany co kwar
tał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski". 

7. Rada Ministrów może określić, w drodze rozpo
rządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży, o której mowa 
w ust. 1. 

Art. 49. 1. Wn iesienie przedsiębiorstwa do spółk i 

następuje w trybie rokowań podjętych na podstawie 
publicznego zaproszenia. 

2. Do spółki, o której mowa w ust. 1, akcjonariusze 
inni niż Skarb Państwa powinni wnieść wkłady na po
krycie co najmniej 25% kapitału akcyjnego. 

3. Zbycie akcji należących do Skarbu Państwa 
w spółce, o której mowa w ust. 1, następuje w sposób 
określony wart. 33. 

4. Osobom będącym pracownikam i przedsiębior
stwa państwowego w dniu zawarcia umowy rozporzą
dzającej przedSiębiorstwem przysługuje prawo do nie
odpłatnego nabycia do 15% akcji należących do Skar
bu Państwa w spółce, o której mowa w ust. 1. Przepisy 
art. 36-38 stosuje się odpowiednio. 

Art. 50. 1. W przypadku gdy akcjonariuszami spół

ki, o której mowa wart. 49, oprócz Skarbu Pa ństwa są 
wyłącznie osoby będące w dn iu wydania zarządzenia 
o prywatyzacji bezpośredniej pracownikami przedsię
biorstwa państwowego, rolnicy lub rybacy, powinni 
oni wnieść łącznie wkłady na pokrycie co najmniej 10% 
kapitału akcyjnego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut 
spółki określi obowiązek corocznego oferowania przez 
Skarb Państwa akcjonariuszom, o których mowa 
w ust. 1, akcji w takiej liczbie, aby ich udział w kapitale 
spółki z dnia wpisania do rejestru, łącznie z akcjami ob
jętymi zgodnie z ust. 1 oraz nabytymi zgodnie z art. 49 
ust. 4, mógł, po pięciu latach od dnia wpisania spółki 
do rejestru handlowego, wynosić 51%. Akcje oferowa
ne i nie nabyte przez akcjonariuszy, o których mowa 
w ust. 1, zbywane są w trybie określonym wart. 33. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, warunki, jakie powinien spełniać statut spółki, 
o której mowa w ust. 1. 

Art. 51. 1. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatne
go korzystania może nastąpić na rzecz spółki, jeżeli 

łącznie spełnione zostaną następujące warunki: 

1) do spółki przystąpiła odpowiednio ponad połowa 
ogólnej liczby pracowników przedsiębiorstwa pań
stwowego albo pracowników i rolników lub ryba
ków, 

2) akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne 
mające miejsce zamieszkania w kraju, chyba że Mi
nister Przekształceń Własnośc i owych zezw oli na 
uczestnictwo w spółce osobom fizycznym mają
cym miejsce zamieszkania za granicą lub osobom 
prawnym, 

3) opłacony kapitał akcyjny spółki nie jest niższy, z za
strzeżeniem przypadków określonych w przepi
sach wydanych na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1, niż 
20% wysokości funduszu założycielskiego i fundu
szu przedsiębiorstwa w dniu, na który został spo
rządzony bilans za rok obrotowy poprzedzający 
wydanie zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, 
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stwowych, o których mowa wart. 39 ust. 2, przepisu 
art. 4 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się . 

Art. 58. 1. Nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie 
ustawy wnioski o przekształcenie przedsiębiorstwa 
państwowego w spółkę ocenia się według przepisów 
ustawy. 

2. Jeżeli z przepisów ustawy wynika konieczność 
uzupełnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnio
skodawca jest obowiązany uczynić to w terminie nie 
przekraczającym dwóch miesięcy od dnia wejścia w ży
cie ustawy. 

Art. 59. W okresie trzech lat od dnia wejścia w ży
cie ustawy kwoty, stanowiące 5% przychodów Skarbu 
Państwa z tytułu prywatyzacji bezpośredniej dokony
wanej przez wojewodów, pozostają w dyspozycji orga
nów dokonujących prywatyzacji z przeznaczeniem na 
cele związane z realizacją inwestycji o charakterze uży
teczności publicznej. 

Art. 60. 1. Przepisy ustawy stosuje się do spółek, 
w których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Pań
stwa, tworzonych na zasadach określonych w przepi
sach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, je
żeli zostały wpisane do rejestru handlowego przed 
dniem wejścia w życie ustawy. 

2. Skarb Państwa w terminie jednego roku od dnia 
wejścia w życie ustawy dostosuje statuty spółek, o któ
rych mowa w ust. 1, do przepisów ustawy. 

3. Do rady nadzorczej, działającej w dniu wejścia 
w życie ustawy, przepisu art. 12 nie stosuje się. 

4. Członkowie rad nadzorczych pierwszej kadencji 
w spółkach, wybrani przez pracowników, zobowiązani są 
do złożenia egzaminu, o którym mowa wart. 12 ust. 2, 
w ciągu jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 61. 1. W okresie roku od wpisania spółki do re
jestru handlowego nie można, bez zgody rady nadzor
czej, rozwiązać za wypowiedzeniem stosunku pracy 
z pracownikiem będącym członkiem rady pracowniczej 
w dniu wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego 
z rejestru, jak również zmienić za wypowiedzeniem ta
kiemu pracownikowi warunków pracy i płacy na jego 
niekorzyść. 

2. Jeżeli roczny okres ochrony stosunku pracy, o któ
rym mowa wart. 6 ustawy z dnia 25 września 1981 r. 
o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego 
(Dz. U. Nr 24, poz. 123, z 1986 r. Nr 17, poz. 88, z 1987 r. 
Nr 33, poz. 181, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, z 1990 r. Nr 17, 
poz. 99, z 1991 r. Nr 2, poz. 6 oraz z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110), rozciąga się w części na okres zatrudnienia 
pracownika w spółce powstałej w wyniku komercjaliza
cji przedsiębiorstwa państwowego - wypowiedzenie 
w tym okresie stosunku pracy pracownikowi korzystają
cemu z ochrony wymaga zgody rady nadzorczej. 

3. Zgoda rady nadzorczej jest konieczna do zmiany 
za wypowiedzeniem warunków pracy i płacy na nieko
rzyść pracownika, o którym mowa w ust. 2. 

Art. 62. 1. Informacje uzyskane przy opracowaniu 
analiz, o których mowa wart. 32 ust. 1 oraz wart. 42 
ust. 1, stanowią tajemnicę podlegającą ochronie na za
sadach określonych przepisami o tajemnicy państwo
wej i służbowej . 

2. Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegają rów
nież informacje uzyskane w związku z prywatyzacją . 

3. Do informacji ujawnionych przy wprowadzaniu 
akcji do publicznego obrotu przepisów ust. 1 i 2 nie sto
suje się. 

Art. 63. 1. Jeżeli przed dniem wejścia w życie usta
wy Skarb Państwa rozpoczął udostępnianie akcji na za
sadach preferencyjnych, nabywanie przez pracowni
ków oraz rolników lub rybaków akcji spółek powsta
łych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw pań
stwowych odbywa się na zasadach określonych 
w przepisach dotychczasowych. 

2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy Skarb 
Państwa nie rozpoczął udostępniania akcji na zasadach 
preferencyjnych, nabywanie przez pracowników oraz 
rolników lub rybaków akcji spółek powstałych w wyni
ku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego od
bywa się na zasadach określonych w ustawie. 

3. Przepis art. 49 ust. 4 stosuje się odpowiednio do 
osób będących pracownikami przedsiębiorstw pań
stwowych, w tym zatrudnionych w zorganizowanych 
częściach tych przedsiębiorstw, które na podstawie do
tychczasowych przepisów zostały wniesione do spó
łek, w których Skarb Państwa posiada akcje w dniu 
wejścia w życie ustawy. 

Art. 64. 1. W sprawach wszczętych na podstawie 
dotychczasowych przepisów rozdziału 4 ustawy, o któ
rej mowa wart. 74, i nie zakończonych wydaniem za
rządzenia o postawieniu przedsiębiorstwa państwowe

go w stan likwidacji stosuje się przepisy dotychczaso
we; w sprawach tych stosuje się jednak przepisy usta
wy, jeżeli Minister Przekształceń Własnościowych, na 
wniosek organu pełniącego dotychczas funkcję organu 
założycielskiego albo wspólny wniosek dyrektora i ra 
dy pracowniczej przedsiębiorstwa, tak postanowi. 

2. Organ założycielski może, na wniosek spółki bę
dącej stroną umowy o oddanie m ienia Skarbu Państwa 
do odpłatnego korzystania, złożony w terminie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o któ
rym mowa wart. 54 ust. 1: 

1) podjąć negocjacje w sprawie zmiany dotychczaso
wych warunków spłaty należności za korzystanie 
z mienia Skarbu Państwa, 

2) zawrzeć umowę sprzedaży; w takim przypadku 
sprzedaż następuje za cenę ustaloną w umowie 
o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego 
korzystania, a na poczet ceny zalicza się uiszczone 
przez spółkę raty kapitałowe z tytułu spłaty warto
ści przedmiotu umowy. 

Art. 65. Upływająca w czasie trwania prywatyzacji 
bezpośredniej kadencja organów samorządu załogi 

ulega przedłużeniu do dnia wydania zarządzenia o pry
watyzacji bezpośredniej. 

Art. 66. Stosunek pracy pracowników zatrudnio
nych w przedsiębiorstwie państwowym na podstawie 
powołania wygasa z dniem wydania zarządzenia o pry
watyzacji bezpośredniej. Pracownikom tym przysługu
je odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagro
dzenia, liczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop 
wypoczynkowy. 
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Art. 67. Skutki prawne czynnoscł dokonanych 
przed dniem wejścia w życie ustawy ocenia się według 
przepisów dotychczasowych. 

Art. 68. Przepisy ustawy oraz przepisy wydane na 
jej podstawie stosuje się odpowiednio do komercjali
zacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych . 

Art. 69. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) 
obowiązany jest do składania Ministrowi Przekształceń 
Własnościowych informacji dotyczących przekształceń 
i prywatyzacji mienia komunalnego. 

2. Minister Przekształceń Własnościowych określi, 
w drodze rozporządzenia , zakres i tryb składania infor
macji, o których mowa w ust. 1. 

Art. 70. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. 
o przedsiębiorstwach pa ństwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 
18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101 , poz. 444 i Nr 107, 
poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, 
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, 
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791 
oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405) wart. 25 w ust. 3 skreśla 
się wyrazy "art. 37 ustawy o prywatyzacji przedsię
biorstw państwowych i". 

Art. 71. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o sa
morządz ie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. 
U. Nr 24, poz. 123, z 1986 r. Nr 17, poz. 88, z 1987 r. Nr 
33, poz. 181, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, z 1990 r. Nr 17, poz. 
99, z 1991 r. Nr 2, poz. 6 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110) 
wart. 25 w ust. 2 po wyrazach ..likwidacji przedsiębior
stwa," dodaje się wyrazy "komercjalizacji i prywatyza
cji bezpośredniej przedsiębiorstwa - z wyjątkiem 
przypadku, gdy z wn ioskiem wystąpił dyrektor przed
siębiorstwa państwowego i rada pracownicza,". 

Art. 72. W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restruk
turyzacji finansowej przedsi ębiorstw i banków oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82 oraz 
z 1996 r. Nr 52, poz. 235 i Nr 106, poz. 496) w art. 20: 

1) w ust. 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
się wyrazy "z wyjątkiem przepisów dotyczących 
nabywania akcji przez pracowników i roln ików lub 
rybaków.", 

2) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

,,8. Przepis art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię
biorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561) 
stosuje się odpowiednio." 

Art. 73. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakłado
wym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 70, poz. 335) wart. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. W przypadku prywatyzacji bezpośredniej 

przedsiębiorstwa państwowego, polegającej 
na wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki zgod
nie z przepisami o prywatyzacji przedsię 

biorstw państwowych, Fundusz podmiotu 
przejmującego przedsiębio rstwo zwiększa się 
odpowiednio o środki Funduszu prywatyzowa
nego przedsiębiorstwa państwowego." 

Art. 74. Traci moc ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. 
o prywatyzacj i przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 
Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 
i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, 
poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405 i Nr 106, 
poz. 496) . 

Art. 75. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się 
na uchyloną przepisem art. 74 ustawę lub odsyłają 
ogólnie do przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych, stosuje się w tym zakresie odpowiednio 
przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed
siębiorstw państwowych. 

Art. 76. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych zachowują moc przepisy wykonawcze do usta
wy, o której mowa wart. 74, o ile nie są sprzeczne 
z ustawą. 

Art. 77. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie
sięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 4, 25, 
39, 48-50, 63 i 70-73 oraz rozdziału 2 działu IV wcho
dzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia . 
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