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Art. 2. 1. Waloryzacj´ emerytur i rent przeprowadza
si´ od dnia 1 marca 2003 r. przy zastosowaniu wskaênika waloryzacji wynoszàcego 103,7%.
2. Waloryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegajà
emerytury i renty przyznane przed dniem 1 marca
2003 r.

Poz. 2054 i 2055

z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238,
Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111,
poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) w art. 90
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

Art. 3. W 2003 r. w zakresie uregulowanym w art. 1
i 2 nie stosuje si´ przepisów ustawy okreÊlonej w art. 1
w pkt 1:

„1. Je˝eli wskaênik realnej przeci´tnej emerytury
i renty brutto w poprzednim roku jest ni˝szy od
przyj´tego na ten rok kalendarzowy, podwy˝sza
si´ wskaênik waloryzacji ustalony dla najbli˝szego terminu waloryzacji w bie˝àcym roku.

1) art. 88 ust. 2 i art. 89 oraz
2) art. 93 — w zakresie ustawy bud˝etowej na rok
2003.
Art. 4. Wskaênik realny przeci´tnej emerytury i renty brutto z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
w 2003 r. wynosi co najmniej 100,2% w odniesieniu do
Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em.
Art. 5. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,

2. Podwy˝szony wskaênik waloryzacji, o którym
mowa w ust. 1, otrzymuje si´ przez pomno˝enie wskaênika waloryzacji okreÊlonego dla podwy˝ki Êwiadczeƒ w bie˝àcym roku i wskaênika
weryfikacyjnego.”;
2) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „zgodnie z ustawà bud˝etowà”.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2055
USTAWA
z dnia 5 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa, ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych oraz niektórych innych ustaw.1)
Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych,
ustaw´ z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego, ustaw´ z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, ustaw´ z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustaw´ z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustaw´ z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia
30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami
mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, ustaw´ z dnia
8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje
Paƒstwowe” oraz ustaw´ z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów
administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 1 dodaje si´ art. 1a i 1b w brzmieniu:
„Art. 1a. Ilekroç w ustawie jest mowa o paƒstwowej osobie prawnej — nale˝y przez to rozumieç innà ni˝ Skarb Paƒstwa jednostk´
organizacyjnà, posiadajàcà osobowoÊç
prawnà, której mienie jest w ca∏oÊci mieniem paƒstwowym.
Art. 1b. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do innych, ni˝ okreÊlone w art. 1a, podmiotów
i nale˝àcego do nich mienia — w czasie
trwania przew∏aszczenia tego mienia albo
akcji lub udzia∏ów tych podmiotów — na
zabezpieczenie roszczeƒ przys∏ugujàcych
Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, z tytu∏u udzielonych
por´czeƒ lub gwarancji.”;
2) w art. 2 w pkt 6 wyrazy „prawa handlowego” zast´puje si´ wyrazem „handlowej”;
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3) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa, z zastrze˝eniem odr´bnych przepisów okreÊlajàcych tworzenie, ustrój i ustanie paƒstwowych osób prawnych oraz z zastrze˝eniem postanowieƒ statutów wydanych na podstawie tych przepisów:
1) tworzy, likwiduje, ∏àczy, dzieli i przekszta∏ca paƒstwowe osoby prawne,
2) powo∏uje i odwo∏uje cz∏onków organów
paƒstwowych osób prawnych.”;
4) po art. 5 dodaje si´ art. 5a—5c w brzmieniu:
„Art. 5a. 1. Paƒstwowe osoby prawne sà obowiàzane uzyskaç zgod´ ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa na dokonanie czynnoÊci prawnej w zakresie
rozporzàdzenia sk∏adnikami aktywów
trwa∏ych w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci, zaliczonymi do wartoÊci
niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwa∏ych lub inwestycji
d∏ugoterminowych, w tym oddania
tych sk∏adników do korzystania innym
podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako
wk∏adu do spó∏ki lub spó∏dzielni, je˝eli
wartoÊç rynkowa przedmiotu rozporzàdzenia przekracza równowartoÊç w z∏otych kwoty 50 000 euro, obliczonej na
podstawie Êredniego kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski wed∏ug
stanu z dnia wystàpienia o zgod´.
2. CzynnoÊç prawna dokonana z naruszeniem obowiàzku okreÊlonego w ust. 1
jest niewa˝na.
3. Nie wymaga zgody, o której mowa
w ust. 1, czynnoÊç prawna:
1) przedsi´biorstw paƒstwowych, je˝eli na mocy przepisów odr´bnych jest
wymagane zg∏oszenie zamiaru jej
dokonania organowi za∏o˝ycielskiemu,
2) jednoosobowych spó∏ek Skarbu
Paƒstwa, w których prawa z akcji lub
udzia∏ów wykonuje minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa, je˝eli
na mocy przepisów odr´bnych, postanowieƒ statutu albo umowy spó∏ki na jej dokonanie jest wymagana
zgoda walnego zgromadzenia albo
zgromadzenia wspólników,
3) w zakresie rozporzàdzenia akcjami
i obligacjami dopuszczonymi do publicznego obrotu na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi,
4) dokonywana w post´powaniu likwidacyjnym, upad∏oÊciowym lub uk∏adowym,

Poz. 2055
5) Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa, Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej — w zakresie rozporzàdzenia,
powierzonymi tym Agencjom na
podstawie przepisów odr´bnych,
sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa.
Art. 5b. 1. Z wnioskiem o wyra˝enie zgody, o której mowa w art. 5a ust. 1, wyst´puje
paƒstwowa osoba prawna dokonujàca
czynnoÊci prawnej, okreÊlajàc:
1) przedmiot rozporzàdzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych
identyfikujàcych sk∏adniki aktywów
trwa∏ych,
2) wartoÊç rynkowà przedmiotu rozporzàdzenia,
3) sposób rozporzàdzenia,
4) podmiot, na rzecz którego nastàpi
rozporzàdzenie,
5) uzasadnienie gospodarcze czynnoÊci prawnej.
2. Do wniosku do∏àcza si´:
1) dokumenty potwierdzajàce:
a) ˝e wnioskodawca jest paƒstwowà
osobà prawnà, chyba ˝e osobowoÊç prawna zosta∏a nadana
wnioskodawcy ustawà,
b) prawo do przedmiotu rozporzàdzenia,
c) wartoÊç rynkowà przedmiotu rozporzàdzenia, o której mowa
w ust. 1 pkt 2: wycen´ rzeczoznawcy albo oÊwiadczenie wnioskodawcy — je˝eli wartoÊç rynkowà
przedmiotu rozporzàdzenia mo˝na
ustaliç na podstawie opublikowanych cenników lub notowaƒ gie∏dowych albo je˝eli koszt wyceny
przewy˝sza 20% wartoÊci bilansowej przedmiotu rozporzàdzenia,
2) projekt umowy, na podstawie której
ma byç dokonane rozporzàdzenie,
3) inne dokumenty potwierdzajàce dane i informacje zawarte we wniosku.
3. Je˝eli z∏o˝ony wniosek nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1 i 2, minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa wzywa wnioskodawc´ do usuni´cia braków w wyznaczonym terminie,
pod rygorem zwrotu wniosku. Termin,
o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia usuni´cia braków.
4. Rozpatrzenie wniosku nast´puje w terminie miesiàca od dnia jego dor´czenia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Skarbu Paƒstwa wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
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Art. 5c. 1. Zgoda, o której mowa w art. 5a ust. 1,
jest wyra˝ana na czas oznaczony, nie
d∏u˝szy ni˝ rok.
2. Zgoda mo˝e byç wydana z zastrze˝eniem warunków.
3. W przypadku zgody wydanej z zastrze˝eniem warunków, odmowy wyra˝enia
zgody albo zwrotu wniosku, minister
w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
jest obowiàzany do pisemnego uzasadnienia rozstrzygni´cia.
4. Paƒstwowej osobie prawnej przys∏uguje prawo wniesienia sprzeciwu do ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa w terminie 7 dni od dnia dor´czenia pisemnie uzasadnionego rozstrzygni´cia, o którym mowa w ust. 3; do
sprzeciwu do∏àcza si´ jego uzasadnienie.
5. W przypadku nieuwzgl´dnienia sprzeciwu przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa w terminie 14
dni od dnia dor´czenia sprzeciwu, paƒstwowej osobie prawnej przys∏uguje
prawo wniesienia w terminie 7 dni odwo∏ania do sàdu. Sàd w terminie 14 dni
wyznacza rozpraw´.
6. Do rozpatrywania spraw, o których mowa w ust. 5, stosuje si´ odpowiednio
przepisy cz´Êci pierwszej ksi´gi drugiej
tytu∏u II dzia∏u IVa Kodeksu post´powania cywilnego.”;
5) w art. 7a w ust. 2:
a) w pkt 3 wyrazy „prawa handlowego” zast´puje
si´ wyrazem „handlowych”,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) rozpatrywanie wniosków oraz sprzeciwów
przedsi´biorstw paƒstwowych, w trybie i na
zasadach okreÊlonych w art. 5a—5c, w przypadku czynnoÊci prawnych, w których wartoÊç rynkowa przedmiotu rozporzàdzenia nie
przekracza równowartoÊci w z∏otych 300 000
euro, obliczonej na podstawie Êredniego
kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank
Polski,”;
6) po art. 17 dodaje si´ art. 17a—17c w brzmieniu:
„Art. 17a. 1. Organy administracji publicznej oraz
inne podmioty uprawnione na podstawie odr´bnych przepisów do reprezentowania Skarbu Paƒstwa reprezentujà Skarb Paƒstwa zgodnie z ich
w∏aÊciwoÊcià i w zakresie okreÊlonym
w przepisach odr´bnych.
2. Do czynnoÊci prawnych dokonanych
z naruszeniem przepisów o w∏aÊciwoÊci i zakresie reprezentacji Skarbu
Paƒstwa stosuje si´ odpowiednio
art. 103 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

Poz. 2055
Art. 17b. 1. Jednostki bud˝etowe, zak∏ady bud˝etowe i gospodarstwa pomocnicze gospodarujà przydzielonym im mieniem
Skarbu Paƒstwa na zasadach racjonalnej i oszcz´dnej gospodarki oraz
zapewniajà ochron´ tego mienia.
2. Jednostki bud˝etowe, zak∏ady bud˝etowe i gospodarstwa pomocnicze mogà zbywaç sk∏adniki majàtku ruchomego.
Art. 17c. 1. Potràcenie z wierzytelnoÊci Skarbu
Paƒstwa przys∏ugujàcej danemu podmiotowi reprezentujàcemu Skarb Paƒstwa mo˝e byç dokonane, z zastrze˝eniem ust. 2, je˝eli potràcana wierzytelnoÊç wzajemna przys∏uguje wobec tego samego podmiotu reprezentujàcego Skarb Paƒstwa.
2. Z wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa nie
mo˝na potràciç wierzytelnoÊci wzajemnej, która by∏a przedmiotem obrotu jako wierzytelnoÊç wobec Skarbu
Paƒstwa.”;

7) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
mo˝e zlecaç, z zachowaniem zasad i trybu okreÊlonego w odr´bnych przepisach, osobom
prawnym lub fizycznym dokonywanie okreÊlonych czynnoÊci prawnych oraz faktycznych
w zakresie jego w∏aÊciwoÊci, udzielajàc w tym
zakresie stosownych pe∏nomocnictw.”;
8) w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty, o których mowa w art. 17 i 18, oraz
paƒstwowe osoby prawne i organy jednostek samorzàdu terytorialnego sk∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa sprawozdania z wykonywania zadaƒ
w zakresie wynikajàcym ze spraw zwiàzanych z reprezentowaniem Skarbu Paƒstwa.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa udzielajàc pe∏nomocnictwa podmiotom, o których mowa w art. 18, okreÊla zakres, tryb i termin sk∏adania sprawozdaƒ
z wykonanych przez nich zadaƒ wynikajàcych ze spraw zwiàzanych z reprezentacjà
Skarbu Paƒstwa.”,
c) w ust. 2 wyrazy „Ministra Skarbu Paƒstwa, z∏o˝ony w porozumieniu z Prezesem” zast´puje si´
wyrazami „ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa z∏o˝ony po zasi´gni´ciu opinii Prezesa”;
9) w art. 20:
a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „Ministra Skarbu
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa”,
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b) uchyla si´ pkt 2 i 3,
c) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) sposób i tryb gospodarowania sk∏adnikami
majàtku ruchomego powierzonego jednostkom bud˝etowym, zak∏adom bud˝etowym
i gospodarstwom pomocniczym, uwzgl´dniajàc zasad´ racjonalnej gospodarki, wymóg stosowania trybu przetargu publicznego lub publicznego zaproszenia do rokowaƒ
przy rozporzàdzaniu sk∏adnikami aktywów
trwa∏ych o znacznej wartoÊci oraz okreÊlone
w odr´bnych przepisach zasady gospodarki
finansowej jednostek sektora finansów publicznych.”;
10) u˝yte w ró˝nych przypadkach w art. 3, w art. 4
w ust. 1 i 3, w art. 17 w ust. 4 i w art. 21 wyrazy „Minister Skarbu Paƒstwa” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister
w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa”.
Art. 2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:
„o komercjalizacji i prywatyzacji”;
2) w art. 1 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obejmowaniu akcji w podwy˝szonym kapitale zak∏adowym jednoosobowych spó∏ek
Skarbu Paƒstwa powsta∏ych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne ni˝ Skarb
Paƒstwa lub inne ni˝ paƒstwowe osoby
prawne w rozumieniu ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa
(Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240,
poz. 2055),”,
b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zbywaniu nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa
akcji w spó∏kach;”;
3) w art. 1a:
a) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„Przepisów art. 173 § 1 i art. 303 § 2 Kodeksu
spó∏ek handlowych nie stosuje si´.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W spó∏kach, o których mowa w ust. 1, rada
nadzorcza mo˝e liczyç do 9 osób.”,
c) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:
„4. Rady nadzorcze spó∏ek, o których mowa
w ust. 1, powo∏ywane sà przez walne zgromadzenie po zasi´gni´ciu opinii ministra
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w∏aÊciwego ze wzgl´du na przedmiot dzia∏ania spó∏ki. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, w∏aÊciwoÊç poszczególnych
ministrów. Do cz∏onków rad nadzorczych
spó∏ek, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
art. 12 ust. 2.
5. Walne zgromadzenie mo˝e powo∏ywaç zarzàd w spó∏kach, o których mowa w ust. 1.
6. Przepisy ust. 4 nie naruszajà wynikajàcych
z ustawy uprawnieƒ pracowników do wyboru cz∏onków rady nadzorczej lub cz∏onka zarzàdu spó∏ki powsta∏ej w wyniku komercjalizacji.”;

4) po art. 1a dodaje si´ art. 1b w brzmieniu:
„Art. 1b. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do innych ni˝ okreÊlone w art. 1, art. 1a
i art. 69a ust. 1 spó∏ek i nale˝àcego do
nich mienia — w czasie trwania przew∏aszczenia akcji lub mienia tych spó∏ek
— na zabezpieczenie roszczeƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, z tytu∏u
udzielonych por´czeƒ lub gwarancji.”;
5) w art. 5 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepisów art. 173 § 1 i art. 303 § 2 Kodeksu spó∏ek handlowych nie stosuje si´.”;
6) w art. 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W czasie, w którym Skarb Paƒstwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spó∏ki powsta∏ej
w wyniku komercjalizacji, cz∏onków rady
nadzorczej powo∏uje i odwo∏uje walne zgromadzenie, z tym ˝e dwie piàte sk∏adu rady
nadzorczej stanowià, z zastrze˝eniem ust. 2,
osoby wybrane przez pracowników albo
osoby wybrane w jednej piàtej przez pracowników i w jednej piàtej przez rolników lub rybaków.”,
b) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sposób ustalania wynagrodzeƒ dla cz∏onków rad nadzorczych spó∏ek, w których
Skarb Paƒstwa jest jedynym akcjonariuszem, uwzgl´dniajàc wielkoÊç, znaczenie gospodarcze i wyniki finansowe spó∏ki.”;
7) w art. 13 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy „Do
czasu” zast´puje si´ wyrazami „W czasie”;
8) w art. 14 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Od chwili, w której Skarb Paƒstwa przesta∏ byç jedynym akcjonariuszem spó∏ki powsta∏ej w wyniku komercjalizacji, postanowienia statutu dotyczàce powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków rady
nadzorczej mogà byç zmienione, z tym ˝e pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowujà prawo wyboru:”;
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9) po art. 19 dodaje si´ art. 19a i 19b w brzmieniu:
„Art. 19a. 1. W spó∏ce, w której ponad po∏owa akcji nale˝y do Skarbu Paƒstwa, cz∏onkowie zarzàdu powo∏ywani i odwo∏ywani sà przez rad´ nadzorczà.
2. Powo∏anie na cz∏onka zarzàdu nast´puje po przeprowadzeniu post´powania kwalifikacyjnego przez rad´ nadzorczà; przepis ten nie dotyczy cz∏onka
zarzàdu wybranego przez pracowników.
3. Celem post´powania kwalifikacyjnego
jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji
kandydatów oraz wy∏onienie najlepszego kandydata na cz∏onka zarzàdu.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb przeprowadzania post´powania
kwalifikacyjnego na stanowisko cz∏onka zarzàdu oraz warunki, jakie powinni spe∏niaç kandydaci na stanowisko
cz∏onka zarzàdu spó∏ki, o której mowa
w ust. 1.
Art. 19b. 1. Zawarcie przez spó∏k´, o której mowa
w art. 19a, umowy, której zamiarem
jest darowizna lub zwolnienie z d∏ugu
oraz innej umowy niezwiàzanej
z przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodarczej spó∏ki okreÊlonym w statucie, wymaga zgody rady nadzorczej pod rygorem niewa˝noÊci czynnoÊci prawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do
umów o wartoÊci nieprzekraczajàcej
równowartoÊci w z∏otych kwoty
5 000 euro.
3. RównowartoÊç, o której mowa
w ust. 2, oblicza si´ wed∏ug kursu
og∏aszanego przez Narodowy Bank
Polski w dniu zawarcia umowy.”;
10) w art. 33 w ust. 3 wyraz „zezwoliç” zast´puje si´
wyrazami „wyraziç zgod´”;
11) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uprawnionym pracownikom przys∏uguje prawo do nieodp∏atnego nabycia, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, do 15% akcji obj´tych przez Skarb
Paƒstwa w dniu wpisania spó∏ki do rejestru.”;
12) w art. 37:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rolnikom lub rybakom przys∏uguje prawo
do nieodp∏atnego nabycia do 15% akcji obj´tych przez Skarb Paƒstwa w dniu wpisania
spó∏ki do rejestru. Przepisy art. 36 ust. 2 lub
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Liczba akcji przypadajàca na jednego rolnika lub rybaka nie mo˝e przekroczyç najwy˝szej liczby akcji przypadajàcej na jednego
uprawnionego pracownika.”;
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13) w art. 38 po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Prawo do nieodp∏atnego nabycia akcji od
chwili powstania podlega dziedziczeniu.”;
14) w art. 39 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Prywatyzacji bezpoÊredniej przez oddanie
przedsi´biorstwa do odp∏atnego korzystania
mogà podlegaç przedsi´biorstwa paƒstwowe, które spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce przes∏anki:
1) wartoÊç sprzeda˝y towarów i us∏ug w roku
poprzedzajàcym rok wydania zarzàdzenia
o prywatyzacji bezpoÊredniej nie jest wy˝sza
od równowartoÊci w z∏otych kwoty 6 000 000
euro, obliczonej wed∏ug kursu kupna og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski na
dzieƒ 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok
wydania zarzàdzenia o prywatyzacji bezpoÊredniej,
2) wysokoÊç funduszy w∏asnych w dniu 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok wydania zarzàdzenia o prywatyzacji bezpoÊredniej nie jest
wy˝sza od równowartoÊci w z∏otych kwoty
2 000 000 euro, obliczonej wed∏ug kursu kupna og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski
na ten dzieƒ.
3. Rada Ministrów, w uzasadnionych przypadkach, mo˝e wyraziç zgod´ na prywatyzacj´ bezpoÊrednià przedsi´biorstwa paƒstwowego
przez oddanie do odp∏atnego korzystania, które nie spe∏nia przes∏anek wymienionych
w ust. 2.”;
15) w art. 52 w ust. 1 wyrazy „dziesi´ciu lat” zast´puje
si´ wyrazami „pi´tnastu lat”;
16) w art. 53:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku rozwiàzania umowy przed koƒcem terminu, na który zosta∏a zawarta, Skarb
Paƒstwa przeprowadza prywatyzacj´ przedsi´biorstwa, które by∏o jej przedmiotem,
albo odp∏atnie zbywa przej´te sk∏adniki mienia pozosta∏e po takim przedsi´biorstwie.
Prywatyzacja przedsi´biorstwa nast´puje
przez sprzeda˝ albo przez wniesienie przedsi´biorstwa do spó∏ki, w trybie okreÊlonym
w art. 48 ust. 1.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Osobom, o których mowa w art. 212 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200,
poz. 1682), zalicza si´ wartoÊç nieruchomoÊci pozostawionych na terenach niewchodzàcych w sk∏ad obecnego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na poczet nale˝noÊci
z tytu∏u:
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1) cz´Êci ceny sprzeda˝y przedsi´biorstwa,
o którym mowa w ust. 2, odpowiadajàcej
wartoÊci wchodzàcych w sk∏ad tego
przedsi´biorstwa praw do dzia∏ki zabudowanej budynkiem przeznaczonym na prowadzenie dzia∏alnoÊci handlowej lub us∏ugowej, na pracowni´ do prowadzenia
dzia∏alnoÊci twórczej, domem letniskowym, gara˝em albo do dzia∏ki przeznaczonej pod tego rodzaju zabudow´;
2) ceny sprzeda˝y praw, o których mowa
w pkt 1, b´dàcych przedmiotem sprzeda˝y, jako niestanowiàce przedsi´biorstwa
mienie przej´te przez Skarb Paƒstwa po
rozwiàzaniu lub wygaÊni´ciu umowy
o oddanie przedsi´biorstwa do odp∏atnego korzystania.”;
17) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady ustalania sp∏aty, zwalniania ze sp∏aty i restrukturyzacji nale˝noÊci za
korzystanie z przedsi´biorstwa, a tak˝e sposób
zabezpieczenia niesp∏aconej cz´Êci nale˝noÊci,
je˝eli w∏asnoÊç przedsi´biorstwa przeniesiono
przed uiszczeniem pe∏nej nale˝noÊci za przedsi´biorstwo, ustalonej w umowie, oraz warunki oprocentowania niesp∏aconej nale˝noÊci.”;
18) w art. 56:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku bud˝etowym przeznacza
si´ na pomoc restrukturyzacyjnà w rozumieniu przepisów o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców oraz na finansowanie zadaƒ okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsi´biorców
o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
(Dz. U. Nr 213, poz. 1800),”,
— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) przychody ze sprzeda˝y nale˝àcych do
Skarbu Paƒstwa akcji i udzia∏ów, stanowiàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im
podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253,
Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923) rezerw´ na cele uw∏aszczenia,
przeznacza si´ na wspieranie rzàdowych
programów s∏u˝àcych aktywizacji zawodowej.”,
b) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Ârodki, o których mowa w ust. 1 pkt 5, podlegajà przekazaniu do ministra w∏aÊciwego
do spraw pracy. Do gospodarki finansowej
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tymi Êrodkami jest stosowana forma Êrodka
specjalnego, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
6. Ârodki, o których mowa w ust. 1 pkt 5, sà
przeznaczane na realizacj´ zadaƒ ministra
w∏aÊciwego do spraw pracy, zwiàzanych ze
wspieraniem rzàdowych programów s∏u˝àcych aktywizacji zawodowej i mogà byç przekazywane przez tego ministra do:
1) Funduszu Pracy;
2) Banku Gospodarstwa Krajowego —
z przeznaczeniem na wyp∏at´ po˝yczek dla
osób fizycznych podejmujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà lub stypendiów dla studentów.”;

19) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. OkreÊlone w ustawie kompetencje ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa lub organu za∏o˝ycielskiego wykonuje wobec prywatyzowanego przedsi´biorstwa komunalnego
organ wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego oraz organ wykonawczy zwiàzku
jednostek samorzàdu terytorialnego, z zastrze˝eniem kompetencji organu stanowiàcego jednostki samorzàdu terytorialnego oraz organu
stanowiàcego zwiàzku jednostek samorzàdu
terytorialnego.”;
20) w art. 69:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), starosta, marsza∏ek województwa oraz organ wykonawczy zwiàzku jednostek samorzàdu terytorialnego jest obowiàzany do sk∏adania
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu
Paƒstwa informacji dotyczàcych przekszta∏ceƒ i prywatyzacji mienia komunalnego.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nadzór nad wykonaniem obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, sprawujà w∏aÊciwi wojewodowie.”;
21) art. 69a i 69b otrzymujà brzmienie:
„Art. 69a. 1. Przepisy art. 1a stosuje si´ równie˝ do
spó∏ek, których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Paƒstwa, powsta∏ych
na podstawie odr´bnych przepisów
i w trybie innym ni˝ okreÊlony w niniejszej ustawie.
2. Do pe∏nienia funkcji cz∏onków rad
nadzorczych w powsta∏ych na podstawie odr´bnych przepisów i w innym
trybie ni˝ okreÊlony w niniejszej ustawie, spó∏kach z udzia∏em Skarbu Paƒstwa lub innych paƒstwowych osób
prawnych, mogà zostaç powo∏ane —
jako reprezentanci tych podmiotów —
osoby, które z∏o˝y∏y egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2, lub zosta∏y

Dziennik Ustaw Nr 240

— 15674 —

Poz. 2055
trzymane w toku post´powania.
W przypadku braku takiej jednostki
Skarb Paƒstwa jest reprezentowany
przez organ administracji rzàdowej,
któremu przekazano do dysponowania
mienie w wyniku orzeczenia sàdu,
o którym mowa w art. 2 ust. 1. W przypadku braku takiej jednostki zast´pstwo procesowe wykonuje minister
w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa.”.

zwolnione z obowiàzku z∏o˝enia egzaminu zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 12 ust. 7.
Art. 69b. 1. Do zbywania nale˝àcych do Skarbu
Paƒstwa akcji lub udzia∏ów w spó∏kach powsta∏ych na podstawie odr´bnych przepisów i w innym trybie ni˝
okreÊlony w niniejszej ustawie stosuje si´ art. 33—35.
2. Prawo do nieodp∏atnego nabycia akcji
przys∏ugujàce na podstawie niniejszej
ustawy lub na podstawie przepisów
odr´bnych mo˝e byç wykonane przez
osoby uprawnione tylko z jednego tytu∏u; uprawniony przed nabyciem akcji sk∏ada oÊwiadczenie, ˝e nie skorzysta∏ z prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji z innego tytu∏u.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 981) w art. 49:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z dniem wykreÊlenia przedsi´biorstwa paƒstwowego z rejestru sàdowego mienie pozosta∏e po tym przedsi´biorstwie, w tym Êrodki finansowe, przejmuje, z zastrze˝eniem ust. 5, minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa.”;
2) w ust. 3 wyrazy „Minister Skarbu Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa”.
Art. 4. W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu
za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego bytu
Paƒstwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z 1993 r.
Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 1998 r.
Nr 97, poz. 604) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. W przypadku stwierdzenia niewa˝noÊci
orzeczenia, osobie uprawnionej zwraca
si´ mienie, którego przepadek lub konfiskat´ orzeczono na rzecz Skarbu Paƒstwa, oraz przedmioty zatrzymane w toku post´powania — z wyjàtkiem przedmiotów, których posiadanie jest zakazane lub wymaga zezwolenia — je˝eli
znajdujà si´ one w posiadaniu paƒstwowej jednostki organizacyjnej,
a w razie niemo˝noÊci zwrotu — ich
równowartoÊç wyp∏aca si´ ze Êrodków
zgromadzonych na rachunku Êrodka
specjalnego, o którym mowa w art. 56
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr
240, poz. 2055).
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1,
Skarb Paƒstwa jest reprezentowany
przez paƒstwowà jednostk´ organizacyjnà, w której w∏adaniu jest mienie
podlegajàce zwrotowi lub mienie za-

Art. 5. W ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
(Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r.
Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691,
z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. Akcje funduszu nale˝àce do Skarbu Paƒstwa mogà byç umarzane wy∏àcznie za
wynagrodzeniem. Kwoty uzyskane przez
Skarb Paƒstwa w wyniku umorzenia akcji
funduszu mogà byç przeznaczone na
sp∏at´ zasàdzonych i wymagalnych roszczeƒ odszkodowawczych z tytu∏u niewyp∏acenia rocznego lub koƒcowego wynagrodzenia za wyniki finansowe, o którym
mowa w art. 24.”;
2) w art. 39:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Na pokrycie tych wydatków przeznacza si´
w latach 2003—2009 kwot´ w wysokoÊci
64 200 tys. z∏.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Po up∏ywie 6 miesi´cy od zakoƒczenia realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 1, fundusz ulega likwidacji; Êrodki pozosta∏e na rachunku funduszu w dniu jego likwidacji stanowià dochód Skarbu Paƒstwa.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 47:
a) w ust. 8 wyrazy „ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska”,
b) w ust. 9 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) obs∏ugi merytorycznej i finansowo-ksi´gowej.”,
c) w ust. 10 wyrazy „minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska”,
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d) dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:
„11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
mo˝e upowa˝niç do rozporzàdzania informacjà geologicznà organy, o których mowa
w art. 101 pkt 2 i 3, oraz paƒstwowe jednostki organizacyjne.”;
2) art. 96 otrzymuje brzmienie:
„Art. 96. W razie braku przedsi´biorcy odpowiedzialnego za szkod´ albo jego nast´pcy
prawnego, roszczenia okreÊlone niniejszym dzia∏em przys∏ugujà przeciwko
Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu
przez w∏aÊciwy miejscowo organ nadzoru
górniczego.”;
3) w art. 144 po wyrazach „Skarbowi Paƒstwa” dodaje si´ wyrazy „reprezentowanemu przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska”;
4) w art. 152 w ust. 1 po wyrazach „Skarbowi Paƒstwa” dodaje si´ wyrazy „reprezentowanemu
przez w∏aÊciwy miejscowo organ nadzoru górniczego”.
Art. 7. W ustawie z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117,
poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 7 po
ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. W zakresie uregulowanym w ust. 1, do spó∏ek
b´dàcych zarzàdzajàcym, których ustrój okreÊlajà przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055),
nie stosuje si´ przepisów art. 12 ust. 1
i ust. 3—6 oraz art. 14 i art. 16 tej ustawy.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 14 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu przez
Agencj´ przys∏uguje prawo w∏asnoÊci lub inne
prawa, uzyskane z tytu∏u zbycia lub obcià˝enia
prawem rzeczowym bàdê innym prawem mienia Skarbu Paƒstwa, o którym mowa w ust. 1.”;
2) w art. 15 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do mienia, o którym mowa w art. 14 ust. 1, nie
stosuje si´ art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682).”;
3) w art. 17 dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) nabywanie nieruchomoÊci, tworzenie towarzystw budownictwa spo∏ecznego, wnoszenie
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mienia do tych towarzystw, nabywanie oraz
obejmowanie udzia∏ów i akcji w towarzystwach
budownictwa spo∏ecznego, wykonywanie
praw z tych akcji i udzia∏ów,
7) wykonywanie praw i obowiàzków wspólnika,
akcjonariusza towarzystwa budownictwa spo∏ecznego lub cz∏onka spó∏dzielni mieszkaniowej; w imieniu Agencji te prawa i obowiàzki
wykonuje Prezes Agencji lub osoba przez niego
upowa˝niona.”;

4) w art. 19 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „art. 53 ust. 1
i art. 88 ust. 2” zast´puje si´ wyrazami „art. 53
ust. 1, art. 86 i art. 88 ust. 2”;
5) w art. 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na zakwaterowanie ˝o∏nierzy zawodowych,
pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà jako
s∏u˝b´ sta∏à, sà przeznaczone osobne kwatery sta∏e, zwane dalej „kwaterami”, pozostajàce w zasobach Agencji, w tym równie˝
okreÊlone w art. 17 pkt 6 ustawy.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wydanie decyzji o przydziale kwatery oznacza realizacj´ prawa do kwatery w rozumieniu art. 24 ust. 1.”;
6) w art. 23 w ust. 3 po wyrazach „wspólnie zamieszkali” skreÊla si´ wyrazy „w kwaterze”;
7) w art. 24 w ust. 1 wyrazy „w art. 23 ust. 1 i 2” zast´puje si´ wyrazami „w art. 23 ust. 1 i 3”;
8) w art. 47:
a) w ust. 5 wyrazy „w art. 23 ust. 1 i 2” zast´puje si´
wyrazami „w art. 23 ust. 1 i 3”,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Minister Obrony Narodowej okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb wyp∏aty
ekwiwalentu przys∏ugujàcego w zamian za
rezygnacj´ z kwatery oraz organy dokonujàce wyp∏at, z uwzgl´dnieniem prowadzonej listy kolejnoÊci zawierania umów
i pierwszeƒstwa wyp∏acania ekwiwalentu
oraz zapewnienia sprawnego wyp∏acania
nale˝nego ekwiwalentu.”;
9) w art. 58:
a) dodaje si´ ust. 2b i 2c w brzmieniu:
„2b. Pomniejszeƒ, o których mowa w ust. 2, nie
stosuje si´ do wartoÊci prawa w∏asnoÊci
u∏amkowej cz´Êci gruntu przypadajàcej na
lokal mieszkalny.
2c. Wszelkie koszty zwiàzane z przygotowaniem nieruchomoÊci do sprzeda˝y przypadajàce na zbywany lokal oraz koszty zwiàzane ze sporzàdzeniem aktu notarialnego ponosi nabywca. Na poczet kosztów zwiàzanych z przygotowaniem nieruchomoÊci do
sprzeda˝y Agencja pobiera zadatek.”,
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b) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Jako równorz´dne z wys∏ugà lat, o której
mowa w ust. 2 pkt 1, traktuje si´ okresy,
o których mowa w art. 13 ustawy z dnia
10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74,
poz. 676).”,
c) w ust. 8 skreÊla si´ wyrazy „sposobu rozliczenia
zaliczki wp∏acanej przez osoby zainteresowane
wykupem mieszkania,”;
10) art. 86 otrzymuje brzmienie:
„Art. 86. 1. Je˝eli jednostka samorzàdu terytorialnego dokonuje sprzeda˝y lokalu mieszkalnego zajmowanego przez osob´
uprawnionà do kwatery na podstawie
skierowania organu odpowiedzialnego
za jej przydzia∏, udziela tej osobie ulgi
lub obni˝ki w cenie nabycia w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ wynikajàca z art. 58
ust. 1—4.
2. Je˝eli ulgi lub obni˝ki w cenie nabycia
lokalu mieszkalnego, o którym mowa
w ust. 1, stosowane przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego w innych
transakcjach sà ni˝sze od pomniejszenia wynikajàcego z art. 58 ust. 1—4, na
wniosek jednostki samorzàdu terytorialnego, Agencja przekazuje tej jednostce ró˝nic´ mi´dzy stosowanà przez
sprzedajàcego cenà nabycia lokalu
mieszkalnego z przypadajàcym udzia∏em u∏amkowym w gruncie a wartoÊcià
lokalu mieszkalnego z przypadajàcym
udzia∏em u∏amkowym w gruncie wyliczonà zgodnie z art. 58 ust. 1—4.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do lokali
mieszkalnych sprzedawanych z zasobów Skarbu Paƒstwa oraz nieodp∏atnie
przekazanych jednostce samorzàdu terytorialnego z zasobu nieruchomoÊci
Skarbu Paƒstwa.
4. Przy ustalaniu ró˝nicy, o której mowa
w ust. 2, przyjmuje si´ cen´ 1 m2 wskazanà przez sprzedajàcego, jednak nie
wy˝szà ni˝ okreÊlona na podstawie
art. 47 ust. 4.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90,
poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509
i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95,
poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 7:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Agencja mo˝e prowadziç na rzecz urz´du obs∏ugujàcego Ministra Obrony Narodowej
oraz jednostek organizacyjnych podleg∏ych
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Ministrowi Obrony Narodowej post´powania o udzielenie zamówieƒ publicznych oraz
zawieraç umowy wynikajàce z tych post´powaƒ, w tym równie˝ udzielanych na zasadach szczególnych, finansowanych z bud˝etu Ministerstwa Obrony Narodowej.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:
„4. Agencja, za zgodà Ministra Obrony Narodowej, mo˝e, ze Êrodków finansowych pochodzàcych z przychodów w∏asnych, po˝yczek
i kredytów, nabywaç sprz´t wojskowy
i uzbrojenie, Êrodki bojowe, techniczne i materia∏owe oraz us∏ugi i naprawy zak∏adowe
w celu przekazania ich urz´dowi obs∏ugujàcemu Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkom podporzàdkowanym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej do
u˝ytkowania na podstawie umowy okreÊlajàcej w szczególnoÊci zasady u˝ytkowania
i warunki p∏atnoÊci.
5. Minister Obrony Narodowej mo˝e dokonaç
cesji na Agencj´ uprawnieƒ i obowiàzków
zamawiajàcego, w tym do zawarcia umowy
dostaw i us∏ug, w zakresie zakoƒczonych post´powaƒ o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez urzàd obs∏ugujàcy Ministra Obrony Narodowej i jednostki podleg∏e
Ministrowi Obrony Narodowej. W takim
przypadku finansowanie dostaw i us∏ug nast´puje ze Êrodków w∏asnych Agencji, z zaciàgni´tych przez Agencj´ po˝yczek i kredytów oraz przez Ministra Obrony Narodowej
ze Êrodków bud˝etowych Ministra Obrony
Narodowej.
6. Przekazanie przez Agencj´ do u˝ytkowania
urz´dowi obs∏ugujàcemu Ministra Obrony
Narodowej i jednostkom podleg∏ym Ministrowi Obrony Narodowej przedmiotu dostaw i us∏ug, o których mowa w ust. 5, nast´puje na podstawie umowy okreÊlajàcej zasady korzystania z przedmiotu umowy oraz zasady p∏atnoÊci, z uwzgl´dnieniem wydatkowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Êrodków bud˝etowych na nabycie przedmiotu dostaw i us∏ug.”;
2) w art. 8 dodaje si´ ust. 3—6 w brzmieniu:
„3. Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu przez
Agencj´ przys∏uguje prawo w∏asnoÊci lub inne
prawa, uzyskane z tytu∏u zbycia lub obcià˝enia
prawem rzeczowym bàdê innym prawem mienia Skarbu Paƒstwa, o którym mowa w art. 2.
4. Akcje i udzia∏y w spó∏kach nabyte przez Agencj´ za mienie Skarbu Paƒstwa podlegajà przekazaniu ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Skarbu Paƒstwa.
5. Nale˝ne Skarbowi Paƒstwa:
1) dywidendy ze spó∏ek, o których mowa
w ust. 4,
2) przychody z prywatyzacji spó∏ek, o których
mowa w ust. 4, z wyjàtkiem Êrodków przezna-
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czonych na cele, o których mowa w art. 56
ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055)

„3a) proponowania przez Skarb Paƒstwa nabycia
przez jednego nabywc´ akcji w spó∏ce, w której udzia∏ Skarbu Paƒstwa stanowi mniej ni˝
10% kapita∏u zak∏adowego,”.

— przeznacza si´ na inwestycje Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086
i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r., Nr 205, poz. 1730)
w art. 18:

6. Tworzy si´ Êrodek specjalny w rozumieniu
art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082,
Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1626 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685,
Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216,
poz. 1824), na którym gromadzi si´ Êrodki finansowe uzyskane z tytu∏ów, o których mowa
w ust. 5, którego dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej.”;
3) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 skreÊla si´ wyrazy „ , jak
równie˝ wykonywaniu praw z udzia∏ów w spó∏kach”;
4) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Przetargi dotyczàce rzeczy ruchomych
przeprowadza si´ na zasadach i warunkach okreÊlonych w przepisach o przedsi´biorstwach paƒstwowych, a dotyczàce
nieruchomoÊci — w przepisach o gospodarce nieruchomoÊciami.”;
5) dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. 1. NieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa mogà byç przekazywane przez Agencj´
do zasobów nieruchomoÊci Skarbu
Paƒstwa, którym gospodaruje starosta wykonujàcy zadanie z zakresu administracji rzàdowej lub agencje paƒstwowe w zamian za przekazanie
Agencji innych nieruchomoÊci z tych
zasobów. Do przekazywania nieruchomoÊci w tym trybie nie stosuje si´ zasady ekwiwalentnoÊci przedmiotów
przekazania.
2. NieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa przeznaczone w planach zagospodarowania
przestrzennego pod budownictwo
mieszkaniowe lub które mogà byç przeznaczone na ten cel, Agencja mo˝e
przekazywaç Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a Wojskowa Agencja Mieszkaniowa mo˝e przekazywaç Agencji
nieruchomoÊci, które nie b´dà przez nià
zagospodarowane na ten cel.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) w art. 2 w ust. 1 po pkt 3
dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

1) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie:
„2. PKP SA i PLK SA sà obowiàzane uzyskaç zgod´
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu na
dokonanie czynnoÊci prawnej w zakresie rozporzàdzenia sk∏adnikami aktywów trwa∏ych w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci, zaliczonymi do wartoÊci niematerialnych i prawnych,
rzeczowych aktywów trwa∏ych lub inwestycji
d∏ugoterminowych, w tym oddania tych sk∏adników do korzystania innym podmiotom na
podstawie umów prawa cywilnego lub ich
wniesienia jako wk∏adu do spó∏ki, je˝eli wartoÊç
rynkowa przedmiotu rozporzàdzenia przekracza równowartoÊç w z∏otych 50 000 euro, obliczonà na podstawie Êredniego kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski, wed∏ug stanu z dnia wystàpienia o zgod´.
2a. Do czynnoÊci prawnych, o których mowa
w ust. 2, nie stosuje si´ art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa
(Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055).”;
2) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b—2e w brzmieniu:
„2b. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 2,
czynnoÊç prawna PKP SA, na której dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia PKP SA.
2c. Z wnioskiem o wyra˝enie zgody, o której mowa w ust. 2, wyst´puje PKP SA albo PLK SA,
okreÊlajàc:
1) przedmiot rozporzàdzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujàcych sk∏adniki aktywów trwa∏ych,
2) wartoÊç rynkowà przedmiotu rozporzàdzenia,
3) sposób rozporzàdzenia,
4) podmiot, na rzecz którego nastàpi rozporzàdzenie,
5) uzasadnienie gospodarcze czynnoÊci prawnej.
2d. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2c, do∏àcza si´:
1) dokumenty potwierdzajàce:
a) prawo do przedmiotu rozporzàdzenia,
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b) wartoÊç rynkowà przedmiotu rozporzàdzenia, o której mowa w ust. 2c pkt 2:
wycen´ rzeczoznawcy albo oÊwiadczenie wnioskodawcy — je˝eli wartoÊç
przedmiotu rozporzàdzenia mo˝na ustaliç na podstawie opublikowanych cenników lub notowaƒ gie∏dowych albo je˝eli koszt wyceny przewy˝sza 20% wartoÊci bilansowej przedmiotu rozporzàdzenia,
2) projekt umowy, na podstawie której ma byç
dokonane rozporzàdzenie,
3) inne dokumenty potwierdzajàce dane i informacje zawarte we wniosku.
2e. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest wyra˝ana
na czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ rok. Zgoda
mo˝e zostaç wydana z zastrze˝eniem warunków.”.
Art. 12. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689
i Nr 230, poz. 1923) w art. 75 skreÊla si´ ust. 3.
Art. 13. Do czynnoÊci prawnej obj´tej z∏o˝onym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy powiadomieniem, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 14. Do realizacji prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji, które powsta∏o przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 15. Przepis art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ po raz pierwszy do 15% przychodów
uzyskanych z prywatyzacji w roku bud˝etowym 2002.
Art. 16. Uzyskane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy przychody ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów, o których mowa w art. 75 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 12, podlegajà przekazaniu na rachunek Êrodka specjalnego, o którym mowa w art. 56 ust. 5 ustawy
wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, w kwocie nieobj´tej obowiàzkowà wp∏atà do
bud˝etu paƒstwa.
Art. 17. 1. Przepis art. 19a ustawy wymienionej
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ po raz pierwszy do osób powo∏ywanych w sk∏ad
zarzàdu po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Przepis art. 69a ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ po raz pierwszy do osób powo∏ywanych do rad
nadzorczych po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 18. W terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa przeka˝e z funduszu prywatyzacji do bud˝etu paƒstwa kwot´ 33 000 000 z∏otych. Ârodki funduszu prywatyzacji zarezerwowane w roku 2002 na reali-
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zacj´ ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwy˝szania p∏ac w sferze bud˝etowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków
do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294), które nie zostanà wykorzystane do koƒca tego roku, zostanà przekazane do bud˝etu paƒstwa w terminie do dnia
31 marca 2003 r.
Art. 19. 1. Osobom, o których mowa w art. 22 ust. 1
i 3 oraz w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wymienionej w art. 8,
które przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
naby∏y zajmowany lokal mieszkalny od jednostki samorzàdu terytorialnego, na zasadach okreÊlonych
przez sprzedajàcego, który nie udzieli∏ im ulgi lub obni˝ki albo udzieli∏ ich w wysokoÊci ni˝szej od pomniejszenia wynikajàcego z art. 58 ust. 1—4 tej ustawy, przys∏uguje zwrot ró˝nicy mi´dzy tymi upustami.
2. Zwrotu ró˝nicy, o której mowa w ust. 1, dokonuje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego, na podstawie zawartej
z nim umowy.
Art. 20. Rozliczenia mi´dzy jednostkami bud˝etowymi, powsta∏e przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, wskutek potràceƒ wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa, na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego, z zobowiàzaniami Skarbu Paƒstwa, okreÊlonymi w art. 80
ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustawy reformujàce administracj´ publicznà (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228,
Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041
i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100,
poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623), podlegajà wzajemnemu zniesieniu.
Art. 21. Akcje i udzia∏y w spó∏kach, nabyte do dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy przez Agencj´ Mienia
Wojskowego na rzecz Skarbu Paƒstwa, podlegajà przekazaniu ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 22. Do czynnoÊci prawnej obj´tej z∏o˝onym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wnioskiem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 11, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 23. Ilekroç w przepisach odr´bnych jest mowa
o ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych, rozumie si´ przez to ustaw´
o komercjalizacji i prywatyzacji.
Art. 24. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 18 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, zachowujà moc przepisy dotychczasowe, jeÊli nie sà z nià sprzeczne.
Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 2 pkt 18 lit. a, art. 5
pkt 2 i art. 6 pkt 1 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
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