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Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1994 r. o samorzàdowych kolegiach odwo-
∏awczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 i Nr 154,
poz. 1799 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty
bazowej oraz szczegó∏owych zasad wynagradzania
prezesa, wiceprezesa, pozosta∏ych cz∏onków samorzà-
dowego kolegium odwo∏awczego i pracowników biura
tego kolegium (Dz. U. Nr 109, poz. 960 i Nr 143,

poz. 1202) za∏àcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlo-
ne w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Miesi´czne stawki wynagrodzenia zasadnicze-
go, okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia, majà za-
stosowanie od dnia 1 stycznia 2003 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1072

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 czerwca  2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej oraz szczegó∏owych zasad wynagra-
dzania prezesa, wiceprezesa, pozosta∏ych cz∏onków samorzàdowego kolegium odwo∏awczego

i pracowników biura tego kolegium

1071

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie wyodr´bnienia akcji i udzia∏ów stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa do zasobu majàtkowego
przeznaczonego na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielanych przez Skarb Paƒstwa

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 79, poz. 484, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Wyodr´bnia si´ do zasobu majàtkowego
Skarbu Paƒstwa przeznaczonego na zaspokojenie
roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielanych
przez Skarb Paƒstwa akcje i udzia∏y nast´pujàcych
spó∏ek: 

1) Warszawskie Zak∏ady Sprz´tu Ortopedycznego S.A.
w Warszawie — 627 900 akcji zwyk∏ych imiennych,
seria A, numery od 000 000 001 do 000 627 900
o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç
akcji zosta∏a ustalona na podstawie wartoÊci ksi´-

gowej wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2001 r.
i wynosi 7 886 622,49 z∏;

2) Krakowskie Zak∏ady Sprz´tu Ortopedycznego
Sp. z o.o. w Krakowie — 5 700 udzia∏ów o wartoÊci
nominalnej 500 z∏ ka˝dy. ¸àczna wartoÊç udzia∏ów
zosta∏a ustalona na podstawie wartoÊci ksi´gowej
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. i wynosi
2 567 221,59 z∏;

3) Opoczno S.A. w Opocznie — 1 475 645 akcji zwy-
k∏ych imiennych, seria A, numery od 005 264 999
do 006 740 643 o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da.
¸àczna wartoÊç akcji zosta∏a ustalona na podstawie
wartoÊci ksi´gowej wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grud-
nia 2001 r. i wynosi 22 930 479,12 z∏. 

2. ¸àczna wartoÊç ksi´gowa akcji i udzia∏ów, o któ-
rych mowa w ust. 1, wynosi 33 384 323,20 z∏. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60,
poz. 693 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81,
poz. 876, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 121, poz. 1032
i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 758.


