
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla sposób przekszta∏cenia
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polski Rejestr Stat-
ków” w Gdaƒsku w spó∏k´ akcyjnà, jej przedmiot i cha-
rakter dzia∏alnoÊci oraz organizacj´.

Art. 2. 1. „Polski Rejestr Statków Spó∏ka Akcyjna”
jest spó∏kà akcyjnà z siedzibà w Gdaƒsku.

2. „Polski Rejestr Statków Spó∏ka Akcyjna” wyko-
nuje zadania okreÊlone w rozdziale 3, a jej przedsi´-
biorstwo ma charakter u˝ytecznoÊci publicznej. 

Art. 3. Ilekroç w ustawie mowa jest o:

1) PRS — rozumieç przez to nale˝y przedsi´biorstwo
paƒstwowe „Polski Rejestr Statków” z siedzibà
w Gdaƒsku,

2) PRS SA — rozumieç przez to nale˝y spó∏k´ akcyjnà
z siedzibà w Gdaƒsku, powsta∏à z przekszta∏cenia
PRS, dzia∏ajàcà pod firmà „Polski Rejestr Statków
Spó∏ka Akcyjna”.

Rozdzia∏ 2

Komercjalizacja i prywatyzacja PRS

Art. 4. Komercjalizacja i prywatyzacja PRS nast´pu-
je na zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561
i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98,
poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137,
poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60,
poz. 703 i Nr 84, poz. 948), chyba ˝e niniejsza ustawa
stanowi inaczej.

Art. 5. Komercjalizacji PRS dokonuje minister w∏a-
Êciwy do spraw Skarbu Paƒstwa w terminie nieprze-
kraczajàcym 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.

Art. 6. Pierwszy statut spó∏ki PRS SA okreÊli mini-
ster w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa, po uzgodnie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki mor-
skiej.
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Art. 7. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
zbywa do 51% akcji PRS SA. Pierwszà ofert´ minister
w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa skieruje imiennie
do zak∏adów ubezpieczeƒ, banków oraz przedsi´bior-
ców, których dotyczy dzia∏alnoÊç PRS SA.

Art. 8. 1. Zbycie akcji podmiotom, o których mowa
w art. 7, do których skierowana zosta∏a pierwsza ofer-
ta, nast´puje po cenie nieprzekraczajàcej 1/5 ich warto-
Êci nominalnej.

2. Zbycie akcji, o których mowa w art. 7, nast´puje
nie póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia komercja-
lizacji PRS.

Rozdzia∏ 3

Cel i przedmiot dzia∏alnoÊci PRS SA

Art. 9. Celem PRS SA jest dzia∏anie na rzecz bezpie-
czeƒstwa statków, bezpieczeƒstwa innych obiektów,
znajdujàcych si´ na nich osób i ∏adunków oraz ochro-
ny Êrodowiska morskiego.

Art. 10. Przedmiotem dzia∏alnoÊci PRS SA jest
w szczególnoÊci:

1) klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wyko-
nywanie nad nimi nadzoru technicznego,

2) wykonywanie niezale˝nego nadzoru rzeczoznaw-
czego,

3) prowadzenie certyfikacji i szkoleƒ, stosownie do
obowiàzujàcych przepisów,

4) prowadzenie i wspomaganie badaƒ naukowych
oraz eksperymentów.

Art. 11. 1. PRS SA, w zakresie dzia∏alnoÊci okreÊlo-
nej w art. 9 i art. 10, prowadzi ksi´gi rejestrowe oraz
opracowuje szczegó∏owe wymagania techniczne pod
nazwà „Przepisy klasyfikacji i budowy”.

2. PRS SA potwierdza, w formie stosownych Êwia-
dectw, spe∏nienie przez statki i inne obiekty wymagaƒ
przewidzianych normami krajowymi i mi´dzynarodo-
wymi.

Art. 12. Techniczne rozstrzygni´cia PRS SA w zakre-
sie klasyfikacji statków i innych obiektów sà ostatecz-
ne.

Art. 13. Uprawnienia PRS SA nie mogà naruszaç
uprawnieƒ organów dozoru technicznego oraz orga-
nów administracji morskiej.

Rozdzia∏ 4

Organizacja PRS SA

Art. 14. PRS SA dzia∏a na podstawie przepisów Ko-
deksu handlowego, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

Art. 15. PRS SA mo˝e realizowaç swoje zadania po-
przez oddzia∏y, filie i przedstawicielstwa w kraju i za
granicà i zak∏adaç spó∏ki zgodnie z przepisami prawa
miejscowego.

Art. 16. 1. Akcje PRS SA sà imienne.

2. PRS SA emituje akcje w liczbie umo˝liwiajàcej
ich nabycie przez podmioty, o których mowa w art. 7.

3. Akcjonariusz PRS SA, z wyjàtkiem Skarbu Paƒ-
stwa, jest uprawniony do wykonywania nie wi´cej ni˝
3% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Zbycie akcji PRS SA nast´puje po cenie ich naby-
cia i wymaga zgody PRS SA.

5. Pracownicy, którzy nabyli akcje nieodp∏atnie, na
zasadach okreÊlonych w ustawie, o której mowa
w art. 4, mogà je zbyç po cenie nominalnej. Prawo pier-
wokupu akcji przys∏uguje PRS SA.

6. Podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego PRS SA mo˝e
nastàpiç tak˝e ze Êrodków zakumulowanych w kapita-
le zapasowym.

Art. 17. W∏adzami PRS SA sà:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarzàd.

Art. 18. 1. Rada Nadzorcza, z wyjàtkiem pierwszej,
sk∏ada si´ z 7 cz∏onków. Cz∏onków Rady Nadzorczej wy-
biera Walne Zgromadzenie. W sk∏ad pierwszej Rady
Nadzorczej wchodzi 2 cz∏onków delegowanych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, 2
cz∏onków delegowanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki morskiej oraz 2 cz∏onków delegowa-
nych przez pracowników PRS SA.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) wnioskowanie o powo∏anie i odwo∏anie cz∏onków
Zarzàdu,

2) opiniowanie kierunków rozwoju spó∏ki,

3) opiniowanie projektów inwestycji spó∏ki,

4) wyra˝anie zgody w sprawie zak∏adania i likwidowa-
nia sta∏ych oddzia∏ów, filii i przedstawicielstw oraz
spó∏ek, o których mowa w art. 15,

5) opiniowanie wieloletnich umów o wspó∏pracy.

3. Funkcjonowanie i szczegó∏owy zakres kompe-
tencji Rady Nadzorczej okreÊla statut.

Art. 19. Przychodami spó∏ki sà, w szczególnoÊci,
op∏aty pobierane za wykonane czynnoÊci, o których
mowa w art. 10, ustalane przez spó∏k´ w cenniku lub na
podstawie umów.

Art. 20. Przychody z dzia∏alnoÊci PRS SA przezna-
cza si´ w szczególnoÊci na:

1) realizacj´ zadaƒ spó∏ki wynikajàcych z przedmiotu
jej dzia∏alnoÊci,
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2) pokrycie bie˝àcych kosztów utrzymania spó∏ki.

Art. 21. Zysk netto PRS SA przeznacza si´ na:

1) kapita∏ zapasowy,

2) kapita∏ rezerwowy, przeznaczony mi´dzy innymi
na cele zwiàzane ze zwi´kszeniem bezpieczeƒstwa
˝ycia na morzu oraz ochron´ Êrodowiska morskie-
go.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie gie∏d towa-
rowych i obrót towarami gie∏dowymi, w tym równie˝
zasady tworzenia, ustrój organizacyjny i dzia∏alnoÊç
gie∏d towarowych, gie∏dowych izb rozrachunkowych,
dzia∏alnoÊç maklerów gie∏d towarowych, dzia∏alnoÊç
towarowych domów maklerskich oraz nadzór nad tymi
instytucjami.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) gie∏dzie towarowej — rozumie si´ przez to zespó∏
osób, urzàdzeƒ i Êrodków technicznych zapewnia-
jàcy wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe wa-
runki zawierania transakcji gie∏dowych oraz jedna-
kowy dost´p w tym samym czasie do informacji
rynkowych, a w szczególnoÊci do informacji o kur-
sach i cenach towarów gie∏dowych oraz o obrotach
towarami gie∏dowymi,

2) towarach gie∏dowych — rozumie si´ przez to do-
puszczone do obrotu na danej gie∏dzie towarowej:

a) oznaczone co do gatunku rzeczy,

b) ró˝ne rodzaje energii,

c) limity wielkoÊci produkcji,

d) prawa majàtkowe, których cena zale˝y bezpo-
Êrednio lub poÊrednio od oznaczonych co do ga-
tunku rzeczy, okreÊlonych rodzajów energii,
mierników i limitów wielkoÊci produkcji,

e) prawa majàtkowe, których cena zale˝y bezpo-
Êrednio lub poÊrednio od kursów walut i stóp
procentowych,

3) transakcji gie∏dowej — rozumie si´ przez to umow´
sprzeda˝y towarów gie∏dowych, zawartà na gie∏-
dzie towarowej, przez cz∏onków gie∏dy, w czasie
i w sposób przewidziany na dokonywanie takich
transakcji,

4) gie∏dowej izbie rozrachunkowej — rozumie si´
przez to zespó∏ osób, urzàdzeƒ i Êrodków technicz-
nych utworzony w celu organizacji i prowadzenia
rozliczeƒ transakcji gie∏dowych,

5) cz∏onku gie∏dy — rozumie si´ przez to podmiot, któ-
ry na podstawie regulaminu gie∏dy towarowej do-
puszczony jest do dokonywania w imieniu w∏a-
snym transakcji gie∏dowych,

6) dzia∏alnoÊci maklerskiej — rozumie si´ przez to
dzia∏alnoÊç w zakresie obrotu towarami gie∏dowy-
mi, realizowanà na gie∏dzie towarowej,

7) maklerze niezale˝nym — rozumie si´ przez to oso-
b´ fizycznà, wpisanà na list´ maklerów gie∏d towa-
rowych, która jest cz∏onkiem gie∏dy towarowej i za-
wiera transakcje gie∏dowe w imieniu w∏asnym i na
w∏asny rachunek, na warunkach okreÊlonych
w ustawie,

8) towarowym domu maklerskim — rozumie si´ przez
to spó∏k´ akcyjnà z siedzibà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, prowadzàcà dzia∏alnoÊç ma-
klerskà w zakresie obrotu towarami gie∏dowymi,

9) domu maklerskim — rozumie si´ przez to domy
maklerskie i banki prowadzàce dzia∏alnoÊç makler-
skà na podstawie ustawy — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi,

10) tajemnicy zawodowej — rozumie si´ przez to infor-
macj´ zwiàzanà z gie∏dowym obrotem towarami
gie∏dowymi, której ujawnienie mog∏oby naruszyç
interes uczestników tego obrotu,

11) podmiocie dominujàcym — rozumie si´ przez to
podmiot dominujàcy w rozumieniu ustawy — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowy-
mi,

12) Komisji — rozumie si´ przez to Komisj´ Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d,

13) instytucjach rynku towarów gie∏dowych — rozumie
si´ przez to gie∏dy towarowe, gie∏dowe izby rozra-


