
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 kwietnia 1997 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

183 - z dnia 6 lutego 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze i ustawy o rachunkowości 1198 

184 - z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych . 1198 

UMOWA MIĘDZYNARODOWA 

185 - Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochro
nie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Brześciu dnia 21 stycz-
nia 1995 r. . 1200 

186 - Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów 
i miejsc pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 r. 1202 

ROZPORZĄDZENIA: 

187 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i wa
runków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę praw-
ną lub fizyczną 1203 

188 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 marca 1997 r. iN sprawie szczegółowych zasad i warun-
ków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez bso-
bę prawną lub fizyczną 1204 

189 - Ministra Pracy i Polityki Socjalńej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich . 1205 

190 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjne-
go 1206 

191 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ·27 marca 19~}7 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy . 1207 

192 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników Centrum Badania Opinii Społecznej. 1209 

193 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej 
działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki . 1210 

194 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie zarzą
dzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie tar-
nobrzeskim 1212 

195 - Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie wyznaczenia narodowych fun-
duszy inwestycyjnych, których akcje podlegają wymianie na powszechne świadectwa 
udziałowe, oraz terminu rozpoczęcia tej wymiany 1213 

OBWIESZCZENIE 

196 - Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 marca 1997 r. o sprostowaniu błędów w oświad
czeniu rządowym z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Pol
ską Europejskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad 
dzieckiem, sporządzonej w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r. 1214 
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183 

USTAWA 

z dnia 6 lutego 1997 r. 

o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze i ustawy o rachunkowości. 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Pra
wo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, 
poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 
i Nr 43, poz. 189) wart. 89 dotychczasową treść oznacza 
się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Ogłaszanie przez organizacje spółdzielcze doku
mentów, o których mowa wart. 70 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
Nr 121, poz. 591), następuje w «Monitorze Spół
dzielczym»." 

Art. 2. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o ra
chunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591) wart. 70 w ust. 2 

na końcu · zdania skreśla się kropkę i dodaje wyrazy 
", z zastrzeżeniem art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 16 wrze
śnia 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, 
poz. 288 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 32, 
Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189)." 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie po raz pierwszy 
do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok ob
rotowy rozpoczynający się w 1996 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 21 lutego 1997 r. 

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer
cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 2: 
a) w pkt 5 lit. a)-c) otrzymują brzmienie: 

"a) osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru 
komercjalizowanego przedsiębiorstwa pań
stwowego pracownikami tego przedsiębior
stwa lub osoby będące pracownikami 
przedsiębiorstwa państwowego w dniu za
warcia umowy rozporządzającej przedsię
biorstwem poprzez jego wniesienie do spół
ki, 

b) osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia ko
mercjalizowanego przedsiębiorstwa pań
stwowego z rejestru przedsiębiorstw pań
stwowych, lub osoby fizyczne, które w dniu 
zawarcia umowy rozporządzającej przedsię
biorstwem poprzez jego wniesienie do spół
ki były stroną umowy o zarządzanie przed
siębiorstwem państwowym, zawartej na 
podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy 
z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębior
stwach państwowych (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, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 
561 i Nr 156, poz. 775), 

c) osoby, które przepracowały co najmniej dzie
sięć lat w komercjalizowanym przedsiębior
stwie państwowym lub w przedsiębiorstwie, 
które zostało sprywatyzowane poprzez wnie
sienie do spółki, a rozwiązanie stosunku pra
cy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę 
lub rentę albo z przyczyn określonych wart. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie 
niektórych 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, Pq~. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, 
z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110)," 

b) w pkt 5 dodaje się lit. d) w brzmieniu: 
"d) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu 

lat w przedsiębiorstwie państwowym podle
gającym prywatyzacji zostały przejęte przez 
inne zakłady pracy w trybie art. 23' Kodeksu 
pracy.", 

c) w pkt 6 wyrazy "rolników lub rybaków prowa
dzących" zastępuje się wyrazami "osoby fizycz
ne prowadzące", 

d) skreśla się pkt 7; 

2) w art. 16: 




