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§ 33. Przeładowanie i poprawienie załadowania al
bo umocnienie przesyłki nadzwyczajnej należy do 
nadawcy. 

Rozdział 11 

Przepisy końcowe 

§ 34. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 
czerwca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów 
ustawy - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 29, 
poz. 128, z 1988 r. Nr 9, poz. 72, z 1989 r. Nr 59, 
poz. 352, z 1990 r. Nr 12, poz. 81, Nr 62, poz. 365, 

z 1991 r. Nr 81, poz. 362, z 1992 r. Nr 6, 
poz. 25, z 1995 r. Nr 5, poz. 28 i z 1996 r. Nr 64, 
poz. 312), 

2) rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 li
stopada 1985 r. w sprawie warunków przewozu 
przesyłek towarowych koleją (Dz. U. Nr 56, 
poz. 292). 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
B. Liberadzki 

143 
OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 

z dnia 16 grudnia 1996 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. 

1. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 marca 
1996 r. o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagra
nicznym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 45, 
poz. 199) ogłasza się w załączniku do niniejszego ob
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 
1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. 
Nr 60, poz. 253), z uwzględnieniem zmian wprowadzo
nych : 

1) ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo
wym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350), 

2) ustawą z dnia 19 października 1991 r. o badaniu 
i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz bie
głych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 111, 
poz. 480), 

3) ustawą z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektó
rych ustaw regulujących zasady opodatkowania 
i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 646), 

4) ustawą z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy 
o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 199) 

oraz zm ian wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniem wydania jednolitego tekstu. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje przepisów: 

1) art. 29-33 oraz art. 37 ust. 4 i 5, art. 38-42 ust. 1, 
art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. 
o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, 
poz. 253), które stanowią: 

"Art. 29. W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o po
datku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, 
poz. 147 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. 
Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155) wart. 9 
w ust. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

«21) część dochodów z tytułu udziału 
w spółce będącej osobą prawną, ma-

jącej siedzibę na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej, wydatkowana na 
nabycie udziałów lub akcji od Skarbu 
Państwa albo zakup obligacji emito
wanych przez uprawnione polskie 
podmioty.» 

Art. 30. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasa
dach prowadze"ia na terytorium Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej działalności 
gospodarczej w zakresie drobnej wytwór
czości przez zagraniczne osoby prawne 
i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 
i Nr 74, poz. 442) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) wart. 26a skreśla się ust. 2 i 3, 

2) wart. 27 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy «przez 
organ lub podmiot dokonujący weryfi
kacji» zastępuje się wyrazami «podmiot 
uprawniony przez Ministra Finansów 
do badania». 

Art. 31. W ustawie z dnia 15 lutego 1989 r. - Pra
wo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, 
poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, poz. 155) 
art. 13 otrzymuje brzmienie: 

«Art. 13. 1. W obrocie dewizowym, rozli
czeniach i rozrachunkach mię
dzy Narodowym Bankiem Pol
skim i bankami stosuje się 
ustalone w złotych kursy wa
lut obcych, wartości dewizo
wych wyrażanych w walutach 
obcych oraz jednostek rozra
chunkowych ogłaszane przez 
Narodowy Bank Polski. 

2. Prezes Narodowego Banku 
Polskiego może ustalić maksy
malne granice odchyleń od 
kursu średniego ogłoszonego 
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przez Narodowy Bank Polski 
w pozostałym obrocie, rozli
czeniach i rozrachunkach, 
z wyjątkiem: 

1) obrotu dotyczącego trans
akcji terminowych, 

2) obrotu i rozrachunków mię
dzy osobami fizycznymi, 

3) obrotu dokonywanego 
w ramach działalności, 
o której mowa wart. 10. 

3. Sposób stosowania kursów 
walut obcych, wartości dewi
zowych wyrażanych w walu
tach obcych oraz jednostek 
rozrachunkowych określa Pre
zes Narodowego Banku Pol
skiego.» 

Art. 32. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. - Pra
wo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) wart. 14 
w ust. 1 dodaje się pkt 39 w brzmieniu: 

«39) środki trwałe stanowiące przedmiot 
wkładu niepieniężnego podmiotu za
granicznego z zastrzeżeniem nieod
stępowania przez okres 3 lat, licząc 
od dnia odprawy celnej.» 

Art. 33. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 1990 r. o pry
watyzacji przedsiębiorstw państwo

wych (Dz. U. Nr 51, poz. 298) wprowa
dza się następujące zmiany: 
1) wart. 4 skreśla się pkt 1, 
2) wart. 19: 

a) skreśla się ust. 2 i 3, 
b) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje 

oznaczenie ust. 2; w ustępie tym 
skreśla się zdanie drugie, 

3) art. 31-36 skreśla się, 
4) art. 46 skreśla się. 

2. Spółki , które korzystają dotychczas 
z przysługujących im zwolnień podat
kowych w myśl przepisu, o którym mo
wa w ust. 1 pkt 4, zachowują to upraw
nienie do czasu wyczerpania. W razie 
zgłoszenia likwidacji spółki w okresie 
zwolnienia od podatku dochodowego 
oraz w okresie trzech lat od upływu 
okresu zwolnienia, spółka jest obowią
zana do zapłaty tego podatku za okres 
objęty zwolnieniem. W tym przypadku 
obowiązek podatkowy powstaje z chwi
lą zgłoszenia likwidacji spółki." 

Art. 37. ,,4. Transfer dochodów podmiotów zagra
nicznych z tytułu udziału w zysku należ
nym za rok obrotowy 1991 lub wcze
śniejszy odbywa się na zasadach okre
ślonych w ustawach, o których mowa 
wart. 34 i 35. 
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5. Spółki, na których utworzenie zezwolenia 
zostały wydane na podstawie ustawy, 
o której mowa wart. 35, korzystają ze 
zwolnień od cła przywozowego w okresie 
3 lat od utworzenia spółki w zakresie 
przedmiotu działalności gospodarczej 
określonej w zezwoleniach. 

Art. 38. Do spółek, o których mowa wart. 34-36 
nie stosuje się przepisów art. 23. Ograni
czenie to nie dotyczy spółek, które złożyły 
oświadczenie, o którym mowa wart. 37 
ust. 2. 

Art. 39. Do spółek nie stosuje się przepisów doty
czących jednostek gospodarki uspołecz
nionej oraz przepisu art. 5 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektó
rych ustaw regulujących zasady opodat
kowania (Dz. U. Nr 9, poz. 30). 

Art. 40. 1. Działająca dotychczas na podstawie 
ustawy, o której mowa wart. 35, Izba 
Przemysłowo-Handlowa Inwestorów 
Zagranicznych przekształci się, wokre
sie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, w izbę działającą na podstawie 
ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach 
gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195). 

2. Do czasu dokonania wpisu do rejestru 
izb gospodarczych Izba Przemysłowo
-Handlowa Inwestorów Zagranicznych 
prowadzi działalność na dotychczaso
wych zasadach. 

3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 
nie nastąpi przekształcenie, Izba Prze
mysłowo-Handlowa Inwestorów Za
granicznych ulega likwidacji. 

Art. 41. 1. Znosi się urząd Prezesa Agencji do 
Spraw Inwestycji Zagranicznych 
i Agencję do Spraw Inwestycji Zagra
nicznych, utworzone na podstawie 
ustawy, o której mowa wart. 35. 

2. Określone w odrębnych przepisach 
kompetencje Prezesa Agencji do Spraw 
Inwestycji Zagranicznych przejmuje Mi
nister Przekształceń Własnościowych. 

3. Likwidacja Agencji do Spraw Inwestycji 
Zagranicznych i przekazanie dotychcza
sowych kompetencji Prezesa Agencji 
Ministrowi Przekształceń Własnościo
wych nastąpi po upływie trzech miesię
cy od dnia wejścia w życie ustawy. Tryb 
przekazania określi Prezes Rady Mini
strów. 

4. Do czasu likwidacji Agencji do Spraw 
Inwestycji Zagranicznych określone 
w ustawie kompetencje Ministra Prze
kształceń Własnościowych w sprawach 
zezwoleń wykonuje Prezes Agencji. 

Art. 42. 1. Minister Przekształceń Własnościo
wych w porozumieniu z Ministrem Fi
nansów oraz Ministrem Współpracy 
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Gospodarczej z Zagranicą, nie później 
niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, utworzy w imieniu 
Skarbu Państwa Państwową Agencję 
Inwestycji Zagranicznych w Polsce jako 
jednoosobową spółkę akcyjną z siedzi
bą w Warszawie." 

Art. 43. ,,2. Wnioski w sprawie wydania zezwolenia 
na utworzenie spółki, złożone, lecz nie 
rozpatrzone do dnia wejścia w życie 
ustawy, podlegają rozpatrzeniu w try
bie i na zasadach określonych w usta
wie, o której mowa w ust. 1. 

3. Zezwolenia wydane na podstawie usta
wy, o której mowa w ust. 1, zachowują 
moc, z tym że Minister Przekształceń 
Własnościowych, w okresie sześciu 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniej
szej ustawy, dostosuje do jej przepisów 
- bez możliwości pogorszenia - okre
ślone w tych zezwoleniach warunki, któ
re spółka jest obowiązana spełnić w to
ku swej działalności."; 

2) art. 58 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do
chodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, 
poz. 350), który stanowi: 

"Art. 58. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1992 r., z wyjątkiem art. 46, 47, 50 i 51, 
które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1991 r."; 

3) art. 45 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o ba
daniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz 
biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. 
Nr 111, poz. 480), który stanowi: 

"Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia."; 

4) art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie 
niektórych ustaw regulujących zasady opodatko
wania i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, 
poz. 646), który stanowi: 

"Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1994 r., z tym że przepisy art. 1 i 2 stosuje 
się do opodatkowania dochodów uzyska
nych od tego dnia, z wyjątkiem przepisów 
art. 1 pkt 15 lit. c) oraz pkt 21 lit. d), które 
stosuje się również do rozliczenia podatku 
dochodowego za 1993 r."; 

5) art. 2-8 oraz art. 10 ustawy z dnia 29 marca 1996 r. 
o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicz
nym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 45, 
poz. 199), które stanowią: 

"Art. 2. W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo 
lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. 
Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 
1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192) dodaje się art. 65a w brzmieniu: 

«Art. 65a. Nabycie lub objęcie udziałów 
lub akcji bądź nabycie praw 
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z udziałów lub akcji przez pod
miot zagraniczny, w rozumieniu 
przepisów o spółkach z udzia
łem zagranicznym, w spółce 
prowadzącej na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej działal

ność w zakresie transportu lotni
czego oraz wykonywania innych 
usług lotniczych, a także zarzą
dzania lotniskami, wymaga zgo
dy Ministra Transportu i Gospo
darki Morskiej.» 

Art. 3. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia
łalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, 
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, 
poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, 
poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 
105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 
460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 
i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 
i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, 
Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, 
poz. 700 i Nr 147, poz. 713 oraz z 1996 r. 
Nr 41, poz. 177) wart. 11 w ust. 1 w pkt 7 na 
końcu po przecinku dodaje s i ę wyrazy 
«a także zarządzania portami morskimi 
i lotniskami». 

Art. 4. W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo 
o publicznym obrocie papierami warto
ściowymi i funduszach powierniczych 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, 
poz. 313 i Nr 121, poz. 591) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) po art. 18 dodaje się art. 18a i 18b 
w brzmieniu: 
«Art. 18a. § 1. Ktozamierzanabyćlubob

jąć akcje lub udziały w pod
miocie prowadzącym 

przedsiębiorstwo makler
skie w ilości zapewniającej 
mu osiągnięcie lub prze
kroczenie odpowiednio 
20%, 33% lub 50% ogólnej 
liczby głosów - jest zobo
wiązany zawiadamiać Ko
misję· 

§ 2. Zamiar nabycia przez pod
miot zależny uważa się za 
zamiar nabycia przez pod
miot dominujący. 

§ 3. Komisja, w terminie jedne
go miesiąca od złożenia 
zawiadomienia, może za
kazać nabycia lub objęcia 
akcji lub udziałów, jeżeli 

w jego wyniku podmiot 
nie dawałby rękojmi nale
żytego wykonywania dzia
łalności. 

§ 4. Nabycie lub objęc i e akcji 
lub udziałów, mimo zakazu 
Komisji, jest nieważne. 
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Art. 18b. Przepisów art. 18a nie stosuje 
się do banków prowadzących 
działalność maklerską.», 

2) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmie
niu: 

«Art. 92a. Przepis art. 18a stosuje się do 
towarzystwa funduszy powier
niczych.» 

Art. 5. Złożone przed dniem wejścia w życie usta
wy wnioski w sprawie wydania zezwoleń 
podlegają rozpatrzeniu według przepisów 
tej ustawy. 

Art. 6. 1. Spółk i spełniające, przed dniem wejścia 
w życie ustawy, warunki do uzyskania 
zwolnienia od podatku dochodowego 
określone wart. 23 ustawy, o której mo
wa wart. 1, mogą złożyć wnioski w spra
wie zwolnienia spółki od podatku docho
dowego w nieprzekraczalnym terminie 6 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Minister Finansów rozstrzyga wnioski , 
o których mowa w ust. 1, na podstawie 
przepisów obowiązujących przed dniem 
wejścia w życie ustawy. 

3. Do wniosków złożonych i nie rozpatrzo
nych przed dniem wejścia w życie usta
wy stosuje się przepis ust. 2. 

USTAWA 

Art. 7.1. J eże li w okresie korzystania przez spółkę 
ze zwo ln ienia od podatku dochodow ego 
udzielonego na podstaw ie przepisu, 
o którym mowa w art. 6, oraz w okresie 
2 lat od upływu okresu zw olnienia po
datkowego nastę puje otwarcie likwida
cji , ogłoszen i e u padłości spółki lub obni
żen i e jej ka p itału zakładowego (akcyjne
go) - spółka jest obowiązana do zapła 
ty tego podatku . 

2. Obowiązek podatkow y, o którym mow a 
w ust. 1, powstaje z chwilą otwarcia li
kwidacji, ogłoszenia upadłości spółki 
lub obn iżen ia jej ka pitału zakładowego 
(akcyjnego). 

Art. 8. Przepisu, o którym mowa wart. 3, nie sto
suje s ię do podmiotów gospodarczych, 
które w dniu wej ścia w życie ustawy pro
wadzą dzia łalność gospodarczą w zakresie 
zarządza nia portami morskimi i lotn iska
mi ." 

"Art. 10. Ustaw a wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia og łoszenia." 

Min ister Skarbu Pa ństwa: M. Pietrewicz 

Załączn i k do obwieszczenia Ministra Skarbu 
Państwa z dnia 16 grudnia 1996 r. (poz. 143) 

z dn ia 14 czerwca 1991 r. 

o spółkach z udziałem zagranicznym. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1.1) Ustawa określa warunki uczestniczenia 
przez podmioty zagraniczne w dochodach z prowadze
nia przedsiębiorstw na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. Dla prowadzenia przedsiębiorstw, o których mo
wa w ust. 1, podmioty zagran iczne mogą wyłącznie 
tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółki akcyjne z siedzibą na terytorium Rzeczypospoli 
tej Polskiej albo obejmować bądź nabywać udziały lub 
akcje w spółkach prowadzących takie przedsiębior
stwa. 

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy 
z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o spółkach 
z udziałem zagranicznym oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 45, poz. 199), która weszła w życie z dniem 4 ma
ja 1996 r. 

2a. 2) Ustawa ok reśla równ i eż warunki objęc ia 
udz iałów lub akcji przez państwową osobę prawną 
w spółce z udziałem podmiotów zagranicznych w przy
padku pokrycia przez tę osobę kapitału zakładowego 
(akcyjnego) wkładem ni epi e n i ężnym stanowiącym 
przeds i ębiorstwo, n i eruchomość lub część przedsię
biorstwa zdolną do real izacj i określ o nyc h zadań go
spodarczych. 

3. Do spółk i z u dz i ałem zag ranicznym, zwanej dalej 
spółką, stosuje się przepisy Kodeksu hand lowego, chy
ba że ustawa stanowi inaczej . 

Art. 2.3) Przepisy ustawy nie n a ruszaj ą innych ustaw 
dotyczących warunków uczestn iczenia przez podmioty 
zagraniczne w dochodach z prowadzenia przed si ę
biorstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . 

2) Dodany przez art . 1 pkt 1 lit. b) ustawy w ymienionej w przy-
pis ie 1. . 

3) W brzmi en iu usta lonym przez art. 1 pkt 2 ustawy w ymie
nionej w przypisi e 1. 
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Art. 3. Podmiotami zagranicznymi w rozumieniu 
ustawy, z zastrzeżeniem art. 7, są: 

1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za 
granicą, 

2) osoby prawne z siedzibą za granicą, 

3) nie posiadające osobowości prawnej spółki osób 
wymienionych w pkt 1 i 2, utworzone zgodnie 
z ustawodawstwem państw obcych. 

Rozdział 2 

Inwestowanie 

Art. 4. (skreślony4)). 

Art. 5. (skreślony5)). 

Art. 6.6) 1. Zezwolenia wymagają następujące czyn
ności: 

1) zawarcie przez państwową osobę prawną ze spół
ką lub na jej rzecz umowy lub umów, których przed
miotem jest używanie mienia tej państwowej oso
by prawnej, określonego wart. 1 ust. 2a, na teryto
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres ponad 
6 miesięcy lub których przedmiotem jest przenie
sienie własności takiego mienia, 

2) objęcie przez państwową osobę prawną udziałów 
lub akcji w spółce w przypadku pokrycia przez tę 
osobę kapitału zakładowego (akcyjnego) wkładem 
niepieniężnym stanowiącym mienie, o którym mo
wa wart. 1 ust. 2a. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku 
wniesienia przez Skarb Państwa do spółki mienia 
przedsiębiorstwa państwowego likwidowanego w try
bie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. 
o prywatyzacji 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)7). 

Art. 7. 1.8) W zakresie art. 6 za podmiot zagraniczny 
uważa się także osobę prawną z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zależną od podmiotów za
granicznych. 

2. Za zależną uważa się osobę prawną, gdy pod
miot zagraniczny: 

4) Przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 1. 
5) Przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 1. 
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymie

nionej w przypisie 1. 
7) Ustawa została objęta klauzulą derogacyjną zawartą 

wart. 74 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, 
poz. 561 i Nr 156, poz. 775), która wejdzie w życie z dniem 
8 kwietnia 1997 r. Zgodnie z art. 75 tej ustawy, jeżeli obowią
zujące przepisy powołują się na uchyloną ustawę lub odsy
łają ogólnie do przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych, to stosuje się w tym zakresie odpowiednio 
przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię
biorstw państwowych. 

8) Zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypi
sie 1. 

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio większość 
głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariu
szy), także na podstawie porozumień z innymi 
wspólnikami i akcjonariuszami, lub 

2) jest uprawniony do powoływania albo odwoływa
nia większości członków organów zarządzających 
tej osoby prawnej. 

3. Za zależną uważa się także osobę prawną, gdy 
więcej niż połowa członków zarządu tej osoby jest jed
nocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi 
funkcje kierownicze podmiotu zagranicznego lub inne
go podmiotu, pozostającego z podmiotem zagranicz
nym w stosunku zależności. 

Art. 8.9) Zezwolenia, o których mowa wart. 6, wy
daje Minister Skarbu Państwa 10) na wniosek państwo
wej osoby prawnej. 

Art. 9. 11 ) Czynności prawne dokonane z narusze
niem art. 6 są nieważne. 

Art. 10. 1.12) Wkłady podmiotów zagranicznych do 
kapitału spółki mogą być wnoszone: 

1) w postaci pieniężnej: 

a) w walucie zgromadzonej na rachunku zagranicz
nym wolnym, 

b) w walucie wymienialnej przekazanej z zagranicy 
za pośrednictwem banku zagranicznego lub 
w walucie polskiej pochodzącej ze sprzedaży 
walut wymienialnych w banku upoważnionym 
do skupu tych walut, 

2) w postaci niepieniężnej, pod warunkiem: 

a) przekazania przedmiotu wkładu niepieniężnego 
z zagranicy, 

b) nabycia przedmiotu wkładu niepieniężnego od 
krajowej osoby fizycznej lub prawnej za waluty 
określone w pkt 1 lub z tytułu dziedziczenia. 

2. Warunki określone w ust. 1 uważa się za spełnio
ne również w przypadku wydatkowania przez podmiot 
zagraniczny na wkład do kapitału spółki całości lub 
części: 

1) dochodu z udziałów lub akcji, 

2) kwot uzyskanych ze sprzedaży lub umorzenia 
udziałów lub akcji, 

3) kwot należnych podmiotowi zagranicznemu jako 
wspólnikowi, z podziału majątku w wyniku likwida
cji spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wie
rzycieli. 

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymie
nionej w przypisie 1. 

10) Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepi
sy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie 
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 
497), który wszedł w życie z dniem 1 października 1996 r. 

11) Zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w przy
pisie 1. 

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy wy
mienionej w przypisie 1. 
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3. 13) Minister Finansów może, na wniosek podmio
tu zagranicznego, wyrazić zgodę na wniesienie do ka
pitału spółki wkładu pieniężnego w walucie polskiej 
lub wkładu niepieniężnego z innych tytułów niż okre
ślone w ust. 1 i 2. Minister Finansów wydając zgodę 
może określić warunki, które powinien spełnić pod
miot zagraniczny przy wniesieniu wkładu. 

4. 14) Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do 
zapłaty za akcje i udziały w już istniejących spółkach, 
w przypadku, o którym mowa wart. 26 pkt 2. 

5. Czynności określone w ust. 1-3 nie wymagają 
zezwolenia dewizowego. 

Art. 11. Niezależnie od wymogów określonych 
w Kodeksie handlowym, zarząd spółki jest obowiąza
ny, przy zgłaszaniu do rejestru handlowego, złożyć 
oświadczenie, że wkład podmiotu zagranicznego do 
kapitału spółki jest zgodny z przepisami art. 10. 

Art. 12.15) 1. Wniosek o zezwolenie na dokonanie 
czynności, o których mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1, powi
nien określać strony umowy, jej przedmiot oraz war
tość przedmiotu umowy. 

2. Wniosek o zezwolenie, o którym mowa wart. 6 
ust. 1 pkt 2, powinien określać: 

1) osoby wspólników, 

2) firmę i siedzibę spółki, 

3) przedmiot przedsiębiorstwa spółki, 

4) rodzaj i wartość wkładów na pokrycie kapitału za
kładowego (akcyjnego) spółki, 

5) liczbę, rodzaj i wartość udziałów lub akcji obejmo
wanych za wkład, o którym mowa wart. 1 ust. 2a. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy do
łączyć odpowiednio projekt aktu założycielskiego i sta
tutu lub umowy spółki albo statut lub umowę spółki. 

Art. 13. (skreślony16)). 

Art. 14. 1. Minister Skarbu PaństwalO) w terminie 
30 dni od daty złożenia wniosku może żądać od wnio
skodawców przedłożenia na ich koszt: 

1) dokumentów przedstawiających sytuację finanso
wą stron, 

2) opinii dotyczącej wnioskodawców, spółki lub 
przedmiotu umowy sporządzonej przez biegłych 
wyznaczonych przez wnioskodawców za zgodą Mi
nistra Skarbu Państwa 10). 

2. Do dnia dostarczenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 1, postępowanie o wydanie zezwolenia 
ulega zawieszeniu. 

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9lit. b) ustawy wy
mienionej w przypisie 1. 

14) Zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy wymienionej 
w przypisie 1. 

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy wymie
nionej w przypisie 1. 

16) Przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 1. 

Art. 15.17) Wniosek oraz dokumenty, o których mo
wa wart. 12 i 14, należy przedstawić w języku polskim . 
Jeżeli dokumenty te zostały sporządzone w języku ob
cym, należy przedstawić je wraz z uwierzytelnionym 
tłumaczeniem na język polski. 

Art. 16. 1. Zezwolenie określa odpowiednio dane 
wymienione wart. 12 i termin ważności zezwolenia . 

2. 18) Ze względu na ochronę interesów państwa, 
w przypadku czynności określonych wart. 6 ust. 1 
pkt 2, Minister Skarbu Państwa 10) może określić w ze
zwoleniu warunki, w szczególności dotyczące pro
porcji udziałów podmiotów polskich i zagranicznych 
w kapitale zakładowym (akcyjnym) spółki lub propor
cji głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym 
zgromadzeniu), które spółka jest obowiązana zacho
wywać. 

Art. 17.19) Minister Skarbu Państwa 10) odmawia 
wydania zezwolenia, jeżeli dokonanie czynności, o któ
rych mowa wart. 6, zagrażałoby: 

1) interesom gospodarczym państwa, 

2) bezpieczeństwu i obronności państwa lub ochronie 
tajemnicy państwowej. 

Odmowa zezwolenia z przyczyny, o której mowa 
w pkt 2, nie wymaga uzasadnienia faktycznego. 

Art. 18. Decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się 
w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia zło
żenia wniosku. 

Art. 19.20) 1. W przypadkach, o których mowa w 
art. 16 ust. 2, spółka, na żądanie Ministra Skarbu Pań
stwa lO), jest obowiązana udostępnić dokumenty w ce
lu ustalenia spełniania warunków określonych w ze
zwoleniu. 

2. Jeżeli spółka nie spełnia warunków określo
nych w zezwoleniu, Minister Skarbu PaństwalO) wzy
wa do usunięcia nieprawidłowości w określonym ter
minie, a w razie ich nieusunięcia , może cofnąć zezwo
lenie. 

3. Cofnięcie zezwolenia stanowi przyczynę rozwią
zania spółki. W razie cofnięcia zezwolenia, Minister 
Skarbu PaństwalO) występuje do właściwego sądu 
o rozwiązanie spółki. O rozwiązaniu spółki sąd orzeka 
wyrokiem. 

Art. 20. (skreślony21)). 

Art. 21. (skreślony22)). 

17) Zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przy
pisie 1. 

18) Zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy wymienionej w przy
pisie 1. 

19) Zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przy
pisie 1. 

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymie
nionej w przypisie 1. 

21) Przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1. 
22) Przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 1. 
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Rozdział 3 

Przepisy szczególne 

Art. 22. 1. Podmiotowi zagranicznemu zapewnia · 
się, na zasadzie wzajemności, wypłatę odszkodowania 
do wysokości przypadającej mu części majątku spółki 
w celu naprawienia szkody poniesionej w wyniku ak
tów o wywłaszczeniu lub zastosowaniu innych środ
ków wywołujących skutki równoznaczne z wywłasz
czeniem. 

2. Zasady i tryb naprawienia szkody określają od
rębne ustawy. 

3. Minister Finansów w imieniu Skarbu Państwa, 
na wniosek podmiotu zagranicznego, udziela temu 
podmiotowi gwarancji wypłaty odszkodowania. 

4. Jeżeli Skarb Państwa wypłacił odszkodowanie, 
służy mu roszczenie zwrotne, obejmujące pełną wyso
kość wypłaconego odszkodowania w stosunku do 
podmiotu, za którego zobowiązanie udzielił gwarancji. 

Art. 23. (skreślony23)). 

Art. 24. (skreślony24)). 

Art. 25. (skreślony25)). 

Art. 26.26) Podmiot zagraniczny ma prawo, po 
opłaceniu należnego podatku, do zakupu waluty ob
cej w banku upoważnionym do jej skupu i przekazania 
jej za granicę bez odrębnego zezwolenia dewizowego, 
za: 

1) kwoty uzyskane z tytułu uczestnictwa w zysku spół
ki na podstawie zaświadczenia wydanego przez 
spółkę po zatwierdzeniu, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, sprawozdania finansowego spółki, 

2) kwoty uzyskane ze sprzedaży albo umorzenia 
udziałów lub akcji w spółce, objętych lub nabytych 
zgodnie z art. 10, 

3) należne mu kwoty w razie likwidacji spółki, 

4) kwoty uzyskane jako odszkodowanie, o którym mo
wa wart. 22, z tytułu wywłaszczenia lub zastosowa
nia innych środków wywołujących skutki równo
znaczne z wywłaszczeniem. 

Art. 27. (uchylony27)). 

Art. 28. (skreślony28)). 

23) Przez art. 1 pkt 18 ustawy wymienionej w przypisie 1. 
24) Przez art. 1 pkt 19 ustawy wymienionej w przypisie 1. 
25) Przez art. 1 pkt 20 ustawy wymienionej w przypisie 1. 
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy wymie

nionej w przypisie 1. 
27) Przez art. 54 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po

datku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, 
poz. 350), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1992 r. 

28) Przez art. 1 pkt 22 ustawy wymienionej w przypisie 1. 

Rozdział 4 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 29. (pominięty29)). 

Art. 30. (pominięty29)). 

Art. 31. (pominięty29)). 

Art. 32. (pominięty29)). 

Art. 33. (pominięty29)) . 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 34. 1. Podmioty zagraniczne działające na pod
stawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowa
dzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wy
twórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr74, poz. 442, z 1991 r. 
Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, 
poz. 591) mogą wnieść dotychczas prowadzone przed
siębiorstwo jako wkład do spółki. 

2. Zarząd spółki jest obowiązany przy zgłaszaniu do 
rejestru handlowego złożyć oświadczen ie, że wkład 
podmiotu zagranicznego do kapitału spółki jest zgod
ny z przepisem ust. 1. 

3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
spółki akcyjne prowadzące działalność na podstawie 
ustawy, o której mowa w ust. 1, uznaje się za spółki 
w rozumieniu niniejszej ustawy, jeżeli złożą odpowied
nie oświadczenie Ministrowi Skarbu Państwa'O). 

Art. 35. Spółki utworzone na podstawie ustawy 
z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej 
z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz. U. Nr 41, 
poz. 325, z 1989 r. Nr 74, poz. 442, z 1990 r. Nr 51, poz. 
299 i z 1991 r. Nr 31, poz. 128) stają się spółkami w ro
zumieniu niniejszej ustawy. 

Art. 36. Spółki, w których udziały lub akcje zostały 
udostępnione podmiotom zagranicznym na podstawie 
ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsię
biorstw 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)7), stają się spółkami 
w rozumieniu niniejszej ustawy. 

Art. 37 . 1. Spółki , na których utworzenie zezwolenia 
zostały wydane na podstawie ustaw, o których mowa 
wart. 34 i 35, korzystają z przysługujących im na pod
stawie tych ustaw ulg i zwolnień podatkowych do cza
su ich wyczerpania, w zakresie dochodów z przedmio
tu działalności gospodarczej, określonego w tym ze
zwoleniu. 

29) Zamieszczony w obwieszczeniu. 
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2. Jeżeli spółki, o których mowa wart. 35, nie wy
stawiły do dnia wejścia w życie ustawy pierwszej fak
tury, korzystają z ulg i zwolnień określonych w ust. l, 
poczynając od dnia jej wystawienia, chyba że w tym 
samym czasie złożą oświadczenie, iż rezygnują z tych 
ulg i zwolnień podatkowych na rzecz prawa do trans
feru, realizowanego na zasadach określonych w 
art. 253°) . 

2a.31 ) Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli spółki 
nie podejmą działalności gospodarczej i nie wystawią 
pierwszej faktury do dnia 31 marca 1994 r. 

3.32) W razie zgłoszenia likwidacji lub ogłoszenia 
upadłości spółek, o których mowa w ust. l, w okresie 
zwolnienia od podatku oraz w okresie trzech lat od 
upływu okresu zwolnienia, spółki te są obowiązane do 
zapłaty tego podatku za okres objęty zwolnieniem. 
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wpisania do 
rejestru handlowego otwarcia likwidacji spółki lub 
z chwilą ogłoszenia jej upadłości. 

4. (pominięty 33)). 

30) Artykuł 25 został skreślony przez art. 1 pkt 20 ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

31) Dodany przez art. 3 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 1993 r. 
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodat
kowania i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, 
poz. 646), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1994 r. 

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 lit. b) ustawy wymie
nionej w przypisie 31 . 

33) Zamieszczony w obwieszczeniu. 

5. (pominięty 33)). 

Art. 38. (pominięty33)). 

Art. 39. (pominięty33)). 

Art. 40. (pominięty33)). 

Art. 41. (pominięty33)). 

Art. 42. 1. (pominięty 33)). 

2. Celem działalności Państwowej Agencji Inwesty
cji Zagranicznych w Polsce będzie organizowanie oraz 
inspirowanie przedsięwzięć zwiększających zaintere
sowanie podmiotów zagranicznych inwestowaniem 

. kapitału w Polsce. 

Art. 43. 1. Traci moc ustawa z dnia 23 grudnia 
1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmio
tów zagranicznych (Dz. U. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. 
Nr 74, poz. 442, z 1990 r. Nr 51, poz. 299 i z 1991 r. Nr 31, 
poz. 128), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. (pominięty 33)). 

3. (pominięty 33)). 

Art. 44.34) Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

34) Ustawa weszła w życie w dniu 4 lipca 1991 r. 
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