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482 
UCHWAŁA Nr 86 RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 października 1993 r. 

w sprawie utworzenia rezerw mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zobowiązuje się właściwe organy państwowe 
do utworzenia rezerw mienia Skarbu Państwa na cele re
prywatyzacji. 

2. Rezerwy, o których mowa w ust. 1, tworzy się 
z mienia Skarbu Państwa pozostającego, na mocy odrębnych 
przepisów, w dyspozycji właściwych organów państwo
wych. 

§ 2. 1. Do rezerw, o których mowa w§ 1, przeznacza się: 

1) 5% akcji i udziałów w jednoosobowych spółkach Skar
bu Państwa przeznaczonych do prywatyzacji, 

2) odpowiednio większą niż określona w pkt 1 liczbę akcji 
(udziałów) Skarbu Państwa w spółkach, do których 
zgłoszono udokumentowane roszczenia reprywatyza
cyjne. 

2. Właściwy organ może włączyć do rezerw: 

1) akcje (udziały) Skarbu Państwa w innych spółkach niż 
określone w ust. 1, 

2) akcje i udziały Skarbu Państwa w spółkach utworzonych 
na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 
1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 
111, poz. 480). do których mienia zgłoszono udoku
mentowane roszczenia reprywatyzacyjne, w ilości zależ
nej od wysokości tego roszczenia, 

3) mienie przedsiębiorstwa państwowego nie rozdyspono
wane w trakcie jego likwidacji, jeśli do tego mienia 
zgłoszono udokumentowane roszczenie reprywatyza
cyjne. 

§ 3. Ewidencję akcji i udziałów przeznaczonych do 
rezerw prowadzą organy określone w § 1 . 

§ 4. Lasy i grunty leśne Skarbu Państwa pozostające 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. Nr 1 01, poz. 444 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 
i Nr 54, poz. 254) oraz nieruchomości rolne Skarbu Państwa 
wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu 
Państwa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państ
wa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464 
oraz z 1993 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 6, poz. 29), do których 
zgłoszono udokumentowane roszczenia reprywatyzacyjne, 
nie podlegają zbyciu do czasu wejścia w życie przepisów 
o reprywatyzacji, chyba że zbycie ma nastąpić na rzecz osoby 
zgłaszającej roszczenie reprywatyzacyjne. 

§ 5. Umowa o odpłatne lub nieodpłatne korzystanie 
z mienia przeznaczonego do rezerw oraz mienia, o którym 
mowa w § 4, powinna przewidywać możliwość jej roz
wiązania po wejściu w życie przepisów o reprywatyzacji. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 

483 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 5 października 1993 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych 
i zakładach wzajemnych. 

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. 
o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 
341 i z 1993 r. Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
30 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepi
sów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych 
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(Monitor Polski Nr 35, poz. 359) otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

(pełna nazwa podmiotu urządzającego grę losową 
lub zakład wzajemny) 

m.p. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszen ia . 

Minister Finansów: J. Osiatyński 

Załącznik do zarządzenia Ministra Finan
sów z dnia 5 października 1993 r. (poz. 
483) 

(miejscowość, data) 

ZASWIADCZENIE O WYGRANEJ 
UZYSKANEJ PRZEZ UCZESTNIKA GRY LOSOWEJ LUB ZAKŁADU WZAJEMNEGO 

seria ..... ...... . nr .. ..... . ... . 

Stwierdza się, że Pan(i) ..................................... urodzony(a) ......... .. ...... ....... .. .. ........ , legitymujący(a) się 
(imię i nazwisko, imię ojca) (data, miejscowość) 

dokumentem tożsamości .................................................. , biorąc udział w ..... ... ... ... . . .. . ..... . ..... .. .... . .... .. ......... . 
(rodzaj, seria, numer oraz numer PESEL) (rodzaj gry losowej lub zakładu wzajemnego) 

dnia .. .. . .. .. ... ........ w ............................... ...... . ..... .. , uzyskał(a) wygraną w wysokości złotych .... .. .... .. .... ....... . .. . 
(miejscowość, ośrodek gier, punkt) 

(cyframi i słownie) 

... ... ·(pi;dj;iS· pracownika ·uj;ówairiionegó· prZe~ ··· ... 
organ zarządzający) 

(podpis księgowego) 

Zaświadczenie zostaje wystawione na żądanie uczestnika gry losowej lub zakładu wzajemnego w dwóch egzempla
rzach. Oryginał otrzymuje uczestnik gry lub zakładu, kopię przechowuje przez okres pięciu lat podmiot wystawiający 
zaświadczenie. 

484 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 27 września 1993 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania świadczeń zapobiegawczo-leczniczych studentom i członkom 
ich rodzin oraz orzekania o niezdolności studentów do uczestniczenia w zajęciach i konieczności udzielania 

studentom urlopu ze względu na stan zdrowia. 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 12 września 1990 r. 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 oraz z 1992 r. 
Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie udzielania świadczeń 
zapobiegawczo-leczniczych studentom i członkom ich ro
dzin oraz orzekania o niezdolności studentów do uczest-

niczenia w zajęciach i konieczności udzielania studentom 
urlopu ze względu na stan zdrowia (Monitor Polski Nr 15, 
poz. 99) skreśla się § 17. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: A. Wojtyła 

485 
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 6 października 1993 r. 

w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów 
z głosowania i z wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r. 

Na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypo
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) Państwowa Komisja 
Wyborcza po porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Ar
chiwów Państwowych uchwala, co następuje : 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa: 
1) o dokumentach z głosowania i z wyborów, zwanych dalej 

dokumentami z wyborów, należy przez to rozumieć: 
a) spis wyborców, 

b) protokół rejestracji okręgowej listy kandydatów na 
posłów wraz z załącznikami, 

-

-


