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Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, 
poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, 
poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 
i 934 i Nr 140, poz. 939) wart. 17 w ust. 1 po pkt 30 do
daje się pkt 31 i 32 w brzmieniu: 

,,31) dochody funduszy przemysłowych, utworzo
nych na podstawie ustawy z dnia 4 września 
1997 r. o funduszach przemysłowych i ich prywa
tyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. Nr 141, poz. 945), pochodzą
ce z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających sie
dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

32) dochody funduszy, o których mowa w pkt 31 , po
chodzące ze sprzedaży akcji spółek wniesionych 
do tych funduszy przez Skarb Państwa . " 

Art. 43. W ustawie z dnia 28 września 1994 r. o ra
chunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. 
Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, 
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934 i Nr 140, poz. 939) 
wart. 81 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Minister Finansów może, w drodze rozporządze
nia, określić szczególne warunki, którym ma odpo
wiadać rachunkowość funduszy przemysłowych." 

Art. 44. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko
mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwo
wych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz 
z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, 
poz. 673, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) wart. 38 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu : 

,,2a. Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub ryba
cy przed nieodpłatnym nabyciem akcji składa
ją oświadczenie, że nie otrzymali świadectwa 
udziałowego funduszy przemysłowych na 
podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o funduszach przemysłowych i ich prywatyza
cji w związku z reformą systemu ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. Nr 141, poz. 945) ."; 

2) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: 

" Art. 38a. Uprawnienia, o których mowa w niniej
szym rozdziale, nie przysługują osobom, 
które otrzymały świadectwa udziałowe 
funduszy przemysłowych na podstawie 
ustawy z dnia 4 września 1997 r. o fundu
szach przemysłowych i ich prywatyzacji 
w związku z reformą systemu ubez
pieczeń społecznych (Dz. U. Nr 141, 
poz. 945)." 

Art. 45. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Pra
wo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
(Dz. U. Nr 118, poz. 754) wart. 2 w ust. 1 w pkt 9 krop
kę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 
w brzm ieniu: 

,,10) proponowania nabycia, nabywania lub przeno
szenia praw z akcj i spółki wniesionych do fundu
szu przemysłowego, jeżeli stronami umów są 
wyłącznie pracownicy spółki lub fundusze prze
mysłowe." 

Rozdział 9 

Przepisy przejściowe, szczególne i końcowe 

Art. 46. Zbycie przez fundusz, w okresie trzech lat 
od jego rejestracji, akcji spółki, w której w wyniku wnie
sienia przez Skarb Państwa fundusz posiadał co naj
mniej 51% kapitału, jeżeli wskutek tej czynności udział 
funduszu w kapitale danej spółki spadłby poniżej 33%, 
wymaga uchwały walnego zgromadzenia funduszu. 

Art. 47. Za sporządzenie aktu notarialnego utwo
rzenia funduszu przysługuje notariuszowi wynagro
dzenie w wysokości nie przekraczającej dwóch tysięcy 
złotych. 

Art. 48. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia, z tym że art. 45 wchodzi w życie po 
upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 listopada 1997 r. 

w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp
nia 1996 r. o organizacj i i trybie pracy Rady Ministrów 
oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 
492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego , zwane
go dalej "Pełnomocnikiem". 

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Minister
stwie Pracy i Polityki Socjalnej. 

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy: 

1) przygotowanie harmonogramu prac nad reformą 
systemu zabezpieczenia społecznego, zwaną dalej 
"reformą" , 
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2) inicjowanie i koordynowanie prac związanych 

z przygotowaniem projektów aktów prawnych nie
zbędnych do wprowadzania reformy, 

3) opracowanie zasad funkcjonowania emerytalnego 
ubezpieczenia kapitałowego i systemów indywidu
alnego oszczędzania, 

4) symulacja kosztów przejścia do nowego systemu 
i określenie źródeł ich finansowania, 

5) koordynowanie: 

a) współdziałania organów administracji rządowej 
realizujących zadania w zakresie objętym refor
mą, 

b) pomocy zagranicznej na rzecz reformy, 

6) dokonywanie analiz i ocen rozwiązań prawnych 
z dziedziny reformy, 

7) upowszechnianie problematyki reformy, 

8) przejęcie spraw w toku, prowadzonych przez Peł
nomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpiecze
nia Społecznego, ustanowionego rozporządze

niem Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w spra
wie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Za
bezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 10, poz. 51). 

§ 3. 1. Organy administracji rządowej są obowiąza
ne do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomoc
nikowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez 
udostępnianie mu niezbędnych informacji. 

2. Pełnomocnik, po zasięgnięciu opinii ministra 
właściwego w zakresie reform społecznych, przedsta
wi Międzyresortowemu Zespołowi do Spraw Reformy 
Zabezpieczenia Społecznego, powołanemu w odręb
nym trybie, projekty aktów prawnych wynikających 
z zakresu jego działania. 

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, Pełnomocnik 
przedstawia do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Za zgo
dą Prezesa Rady Ministrów projekty te mogą być wno
szone do rozpatrzenia przez Radę Ministrów bez zaj
mowania stanowiska przez stałe komitety Rady Mini
strów. 

§ 4. Projekty aktów prawnych oraz innych doku
mentów rządowych, wpływających na funkcjonowanie 

reformy, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocni
ka. 

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów: 

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego 
działania, 

2) coroczne informacje o swojej pracy. 

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów 
o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których 
mowa w § 2. 

§ 6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o cha
rakterze opiniodawczym lub do opracowania określo
nych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie eksper
tyz. 

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełno
mocnikowi Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 

§ 8. 1. Wydatki związane z działalnością Pełnomoc
nika są pokrywane z budżetu państwa w części doty
czącej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. 

2. Środki finansowe przewidziane na pokrycie wy
datków związanych z działalnością Pełnomocnika, za
planowane w ustawie budżetowej na rok 1997 w części 
dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zostaną 
przeniesione do budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki 
Socjalnej zgodnie z przepisami art. 45 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 
121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, 
Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 
402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 
oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, 
poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883 
i Nr 137, poz. 926). 

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego 
(Dz. U. Nr 10, poz. 51). 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

947 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 15 listopada 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru dzienników i czasopism. 

Na podstawie art. 23a ustawy z dnia 26 stycznia 
1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. 
Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, 

poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, 
poz. 542 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) 
zarządza się, co następuje: 




