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Rozdział 3 

Ewid~ncja rzeczy rus:;homych 

§ 9.1. W dziale 11 - "Rzeczy ruchome" wyodrębnia 
się ruchomości: 

1) powierzone Agencji na podstawie art. 6 ustawy, 

2) przekazane Agencji na przechowanie na podstawie 
art. 21 ust. 1 ustawy. 

2. Ewidencję rzeczy ruchomych za kłada się i prowa
dzi w ukła dzie asortymentowym i w ujęciu ilościowo
-wartościowym. 

3. W ewidencj i uzbrojenia i sprzętu wojskowego 
w pisuje się dodatkowo numer fabryczny pojedyncze
go egzemplarza lub zestawu. 

4. W ewidencji technicznych środków bojowych 
w pisuje się dodatkowo numer partii produkcyjnej. 

§ 10. Jako wartość rzeczy ruchomej przyjmuje się 
wa rtość wskazaną w protokole, o którym mowa w § 6 
ust. 1. 

Rozdzia ł 4 

Ewidencja innego mienia 

§ 11 . W dziale III - "Inne mienie" prowadzi się 
ewidencję praw majątkowych na dobrach niemateria l
nych i ewidencję papierów wartościowych, z uwzględ
nieniem charakteru tych praw. 

Rozdział 5 

Udostępnia nie ewidencji 
i wydawanie z niej wyciągów 

§ 12. 1. Wyciągi z ewidencj i, w tym wyrysy, wypisy 
i inne dokumenty o charakterze ewidencyjnym, wyda
wane są osobom zainteresowanym odpłatnie, według 
stawek określonych przez Prezesa Agencji. 

2. Wyciągi i inne dokumenty, o których mowa 
w ust. 1, wydawane są nieodpłatnie organom admini
stracji rządowej prowadzącym ewidencję majątku 

Skarbu Państwa. 

§ 13. Informacje ujęte w ewidencji, dotyczące cha
rakterystyki techniczno-użytkowej i lokalizacji mienia, 
udostępniane są do wglądu zainteresowanym osobom 
nieodpłatnie. 

§ 14. Zgodę na wydan ie dokumentów, o których 
mowa w § 12 ust. 1, oraz udostępnienie informacji , 
o których mowa w § 13, wydają dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych wymienionych w § 5 ust. 1, z zacho
waniem przepisów o ochronie ta jemnicy państwowej 
i słuRozdział 5 

Rozdział 6 

Przepis końcowy 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życ ie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszen ia. 

Minister Skarbu Państwa: M. Pietrewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 

z dnia 4 sierpnia 1997 r. 

w sprawie szczegółowego trybu nabywania przez uprawnionych pracowników akcji Skarbu Państwa 
w spółkach , których akcje wniesione zostały do Spółek Cukrowych. 

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 26 sierpn ia 
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształcen iach wła 
sności owych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr98, 
poz. 473 i z 1996 r. Nr 152, poz. 724) za rządza się , co na
stępuje: 

§ 1. 1. Uprawnieni pracownicy, o któ rych mowa 
wart. la pkt 3 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o re
gulacji rynku cukru i przekształceniach własnościo
wych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 473 j z 1996 r. Nr 152, poz. 724), zwanej dalej 
" ustawą", nabywają nieodpłatn ie akcje Skarbu Pań 
stwa proporcjonalnie do liczby lat przepracowanych 
w przedsiębiorstwie państwowym i spółce powstałej 
w wyniku przekształcenia tego przeds iębiorstwa pań

stwowego. 

2. Określenia liczby przepracowanych ł at dokonuje 
się na podstawie udokumentowanego okresu zatrud
nienia, potwierdzonego zaświadczeniami wydanymi 
przez przedsiębiorstwo państwowe lub spółkę. 

§ 2. l . Zarząd spółk i, po uzyskan iu opinii związków 
zawodowych d ziałających w spółce , uchwali reg ula
min szczegółowo okreś ł ający zasady obliczania ł iczby 
akcji przysługujących uprawnionemu pracownikowi. 

2. Obliczenia liczby akcji przysługujących upraw
nionemu pracownikowi dokonuje spółka na podstawie 
regu laminu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 3. 1. Spółka, wterm inie 30 dni od dnia za kończe
nia wnoszenia do Spółek Cukrowych, o których mowa 
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wart. 6 ust. 1 ustawy, akcji spółek Skarbu Państwa, 
okreś lonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
14 marca 1995 r. w sprawie okreś lenia jednoosobo
wych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw 
państwowych pod legających przekształceniu w jedno
osobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zosta
ną w niesione do Spółek Cukrowych (Dz. U. Nr 34, poz. 
165 i Nr 136, poz. 668), sporządzi listę uprawnionych 
pracowników oraz poda ją do wiadomości przez wy
wieszenie jej w siedzib ie i oddziałach spólki na okres 
30 dni. 

2. Li sta, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać 
nazwiska i imiona uprawnionych pracowników, ze 
wskazaniem okresu zatrudnienia każdego uprawnione
go i liczby akcji przypadających uprawnionemu pra
cownikowi. 

3. Spółka , w te rmini e okreś lonym w ust. 1, ogłosi 
w dzienniku o zasięgu krajowym oraz lokalnym o spo
rządzeniu listy upraw nionych pracowników. Ogłosze

nie powinno zawierać: 

1) oznaczenie fi rmy i siedziby spółki , 

2) oznaczenie miejsca i terminu wywieszenia listy, 

3) pouczenie o sposobach i te rm inach w noszenia oraz 
rozpatrzenia reklamacji . 

§ 4. 1. Reklamację składa się do spółk i w terminie 
2 1 dni od daty ukazania s i ę ogłoszenia, o którym mo
wa w § 3 ust. 3. 

2. Reklamacj ę, w terminie 21 dni od daty jej złoże

nia, rozpatrzy komisja powołana przez radę nadzor
czą spółki , w skła d której wchodzi członek zarząd u 

spółk i oraz dwóch czło nków rady nadzorczej, w tym 

jeden czło n ek rady nadzorczej wybrany przez pra
cowników. 

3. W przypad ku uwzględnienia reklamacji za rząd 
spółki dokonuje odpowiednich zmian na liście oraz 
sporządza ostateczną listę uprawnionych pracowni
ków. Zarząd spółk i niezwłocznie powiadomi składają
cego reklamację o sposobie jej rozpatrzen ia. 

4. Ostateczna lista uprawnionych pracowników po
winna zawierać, oprócz danych określonych w § 3 
ust. 2, in formacje o łącznej l iczbie uprawnionych pra
cowników oraz o łącznej liczbie udostępnianych akcji. 

§ 5. Minister Skarbu Państwa, po upływie terminu 
do rozpatrzenia reklamacji , ogłasza w dzienniku o za
s ięgu krajowym oraz lokalnym o przystąpieniu do udo
stępniania akcji, a także wywiesza ogłoszenie w siedzi
bie i oddziałach spółk i . Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) oznaczenie f irmy i siedziby spółki , 

2) oznaczenie m iejsca i term inu wywieszenia osta
tecznej listy uprawnionych pracowników, 

3) oznaczenie miejsca i te rminu, w którym upraw nie
ni pracownicy mogą nabywać akcje, 

4) informacje o łącznej liczbie uprawnionych pracow
ników oraz o łącznej liczbie udostępnianych akcji. 

§ 6. M inister Skarbu Państwa zawiera w imieniu 
Skarbu Państwa umowy n ieodpłatnego zbycia akcji 
z uprawnionym pracownikiem. 

§ 7. Rozporządzen ie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Skarbu Państwa: w z. A. Pęczak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 30 lipca 1997 r. 

w sprawie zwolnienia od obowiązku zameldowania się na pobyt czasowy na terenach 
dotkniętych powodzią. 

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 10 kw iet
nia 1974 r. o ewidencji lu d ności i dowodach osobistych 
(Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 17 4, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 
i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od obowiązku zameldowania s ię na 
pobyt czasowy osoby przebywające w miejscowo-

ściach dotkniętych powodzią, jeżeli pobyt w danej 
miejscowości nie przekracza 30 dni. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1997 r. 

Mi nister Spraw Wewnętrznych i Administracj i: L. Miller 




