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o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego  
do spraw Skarbu Państwa 

 
(druk nr 77) 

 
 
USTAWA z dnia 25 września 1981 r. O PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.) 

 
Art. 25. 

[1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób łączenia, podziału i likwidacji 
przedsiębiorstw państwowych.] 

2. (uchylony). 
 

Art. 49. 
[1. Z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru sądowego mienie 

pozostałe po tym przedsiębiorstwie, w tym środki finansowe, przejmuje, z zastrzeżeniem 
ust. 5, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.] 

<1. Z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców 
mienie pozostałe po tym przedsiębiorstwie przejmuje wojewoda.> 

[2. Do czasu zadysponowania mieniem, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do 
spraw Skarbu Państwa wyznacza jego zarządcę.] 

3. Przejęte środki finansowe oraz środki finansowe uzyskane ze zbycia mienia, o którym 
mowa w ust. 1, stanowią przychody Funduszu Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 56 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 
2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 
brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych, postępowania 
upadłościowego oraz zarządu mieniem, o którym mowa w ust. 1. 

4. (uchylony). 
5. Mienie pozostałe po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, którego organem 

założycielskim był Minister Obrony Narodowej, podlega przekazaniu na zasadach i w 
trybie określonym w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi 
składnikami mienia Skarbu Państwa 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). 
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USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O ZASADACH WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH SKARBOWI PAŃSTWA (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) 

 
[Art. 7a. 

1. Tworzy się następujące delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa: 

1) Delegaturę w Białymstoku - dla województwa podlaskiego, 
2) Delegaturę w Ciechanowie - dla województwa mazowieckiego, 
3) Delegaturę w Gdańsku - dla województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, 
4) Delegaturę w Katowicach - dla województwa śląskiego, 
5) Delegaturę w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego, 
6) Delegaturę w Krakowie - dla województwa małopolskiego, 
7) Delegaturę w Lublinie - dla województwa lubelskiego, 
8) Delegaturę w Łodzi - dla województwa łódzkiego, 
9) Delegaturę w Poznaniu - dla województw: wielkopolskiego i lubuskiego, 

10) Delegaturę w Rzeszowie - dla województwa podkarpackiego, 
11) Delegaturę w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego, 
12) Delegaturę w Toruniu - dla województwa kujawsko-pomorskiego, 
13) Delegaturę we Wrocławiu - dla województw: dolnośląskiego i opolskiego. 

2. Delegaturą kieruje dyrektor delegatury, do którego należy wykonywanie w imieniu 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa następujących zadań i kompetencji: 

1) wyrażanie zgody na oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na 
podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (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, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315), 

2) wykonywanie, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, praw i 
obowiązków wynikających z umów o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego 
korzystania i umów sprzedaży przedsiębiorstwa, zawartych w procesie likwidacji 
przedsiębiorstw państwowych w celu prywatyzacji oraz w procesie prywatyzacji 
bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem decyzji dotyczących 
zmniejszenia ceny lub wartości przedsiębiorstwa oraz umarzania odroczonych opłat 
dodatkowych, 

3) nadzorowanie realizacji zobowiązań pozacenowych zapisanych w umowach 
sprzedaży akcji lub udziałów Skarbu Państwa w spółkach handlowych oraz w 
statutach i umowach spółek powstałych w wyniku prywatyzacji bezpośredniej, 

4) zgłaszanie sprzeciwu wobec wniosków organów założycielskich przedsiębiorstw 
państwowych o likwidację przedsiębiorstwa z przyczyn ekonomicznych na podstawie 
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, 
z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 
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113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 
90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777 oraz z 2000 r. 
Nr 26, poz. 306 i Nr 84, poz. 948), 

5) zbieranie informacji o przebiegu procesów przekształceń własnościowych w 
województwach, 

6) wykonywanie zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 
programów prywatyzacyjnych finansowanych z zagranicznych środków 
pomocowych, 

7) rozpatrywanie wniosków oraz sprzeciwów przedsiębiorstw państwowych, w trybie i 
na zasadach określonych w art. 5a-5c, w przypadku czynności prawnych, w których 
wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia nie przekracza równowartości w 
złotych 300.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski, 

8) gospodarowanie mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach 
organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa, mieniem po rozwiązanych 
bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania 
oraz mieniem przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów, 

9) wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa w postępowaniu układowym na podstawie 
art. 21 § 4 i art. 24 § 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 
października 1934 r. - Prawo o postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836, z 
1950 r. Nr 38, poz. 349, z 1990 r. Nr 55, poz. 320, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 i Nr 43, 
poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885) oraz w 
postępowaniu upadłościowym na podstawie art. 17 § 2, art. 114, art. 162 § 2, art. 
176 § 1 i art. 181 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 
października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 
1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 
189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, 
Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 
2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 
2001 r. Nr 3, poz. 18), 

10) reprezentowanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w postępowaniu 
egzekucyjnym, 

11) prowadzenie ewidencji mienia Skarbu Państwa w zakresie określonym w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy. 

3. Zadania wymienione w ust. 2 delegatury wykonują na terenie objętym zakresem ich 
działania, określonym w ust. 1. 

4. Delegatury oprócz spraw, o których mowa w ust. 2, wykonują inne zadania przekazane im 
przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.] 

 
<Rozdział 1a 

Zadania z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 
realizowane przez wojewodę 

Art. 7b. 
1. Wojewoda wykonuje zadania w zakresie: 
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1) gospodarowania mieniem: 
a) pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych 

lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,  
b) pozostałym po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie 

przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, 
c) przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów; 

2) przejęcia lub gospodarowania mieniem pozostałym po przedsiębiorstwie 
państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców; 

3) postępowań upadłościowych, w których Skarb Państwa, reprezentowany przez 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze 
wierzyciela; 

4) darowizn na rzecz Skarbu Państwa; 
5) spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych, z 

zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z 
zakresu administracji rządowej oraz konsulom. 

2. Właściwość wojewody ustala się według: 
1) siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, spółki z udziałem Skarbu 

Państwa lub przedsiębiorstwa państwowego – w przypadkach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2;  

2) miejsca, w którym znajduje się przejęte przez Skarb Państwa mienie lub jego 
przeważająca część – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c; 

3) siedziby upadłego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3; 
4) miejsca położenia przeważającej części składników majątkowych będących 

przedmiotem darowizn na rzecz Skarbu Państwa – w przypadku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 4; 

5) miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w 
Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić, według miejsca, w którym znajduje 
się majątek spadkowy lub jego przeważająca część – w przypadku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 5. 

Art. 7c. 
1. O sposobie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład mienia, o 

którym mowa w art. 7b ust. 1, rozstrzyga właściwy wojewoda. 
2. Do czasu rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania nieruchomościami, o 

których mowa w ust. 1, wojewoda: 
1) prowadzi rejestr nieruchomości; 
2) zapewnia wycenę nieruchomości; 
3) zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 
4) wykonuje czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości 

udostępnione przed ich przejęciem oraz prowadzi windykację tych należności; 
5) współpracuje z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów 

gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi 
jednostkami samorządu terytorialnego; 

6) podejmuje czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 
dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę 
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należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, 
dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia 
własności nieruchomości przez zasiedzenie; 

7) składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz o wpis w 
księdze wieczystej. 

3. Wojewoda przekazuje nieruchomości, o których mowa w ust. 1, wraz z 
dokumentacją, ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, na jego żądanie, 
w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku przeznaczenia tych 
nieruchomości przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na cele 
określone w art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 60a ust. 1 i art. 61 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.> 

 
[Art. 19. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 17 i 18, oraz państwowe osoby prawne i organy 
jednostek samorządu terytorialnego składają ministrowi właściwemu do spraw Skarbu 
Państwa sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie wynikającym ze spraw 
związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa. 

1a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa udzielając pełnomocnictwa podmiotom, o 
których mowa w art. 18, określa zakres, tryb i termin składania sprawozdań z 
wykonanych przez nich zadań wynikających ze spraw związanych z reprezentacją Skarbu 
Państwa. 

2. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa złożony po 
zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, określa, w drodze 
rozporządzenia, zakres, tryb oraz terminy składania sprawozdań, o których mowa 
w ust. 1.] 

<Art. 19. 
1. Wojewodowie, podmioty, o których mowa w art. 17 i art. 18, oraz państwowe osoby 

prawne i organy jednostek samorządu terytorialnego, na żądanie ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa, składają temu ministrowi sprawozdania z 
wykonywania zadań w zakresie wynikającym ze spraw związanych z 
reprezentowaniem Skarbu Państwa. 

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, występując z żądaniem, o którym 
mowa w ust. 1, określa zakres, formę i termin złożenia sprawozdania z wykonanych 
przez dany podmiot zadań wynikających ze spraw związanych z reprezentacją 
Skarbu Państwa.> 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. O KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI (Dz. U. z 

2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) 

Art. 12. 
1. W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki powstałej 

w wyniku komercjalizacji, członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne 
zgromadzenie, z tym że dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią, z zastrzeżeniem ust. 
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2, osoby wybrane przez pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej przez 
pracowników i w jednej piątej przez rolników lub rybaków. 

2. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin, z 
zastrzeżeniem art. 60 ust. 4. 

3. Tryb wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników albo pracowników i rolników 
lub rybaków określa statut spółki albo regulaminy uchwalone w sposób określony w 
statucie, z zastrzeżeniem ust. 4. Członkowie rad nadzorczych będący przedstawicielami 
pracowników albo pracowników i rolników lub rybaków wybierani są w wyborach 
bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. 

4. Przedstawicieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej wybiera ogólne zebranie 
pracowników (delegatów). 

5. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników spółki przeprowadza się 
głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników z rady nadzorczej. 

6. Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników, rolników lub rybaków do składu 
pierwszej rady nadzorczej nie stanowi przeszkody do wpisania spółki do rejestru 
przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał przez radę. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) warunki organizowania szkoleń dla członków rady nadzorczej pierwszej kadencji 

wybranych przez pracowników, 
2) warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na członków rad nadzorczych, zakres 

obowiązujących tematów szkoleń i egzaminów, tryb powoływania komisji 
egzaminacyjnej, składania egzaminów oraz warunki, w jakich kandydat może być 
zwolniony z obowiązku składania egzaminu, 

[3) sposób ustalania wynagrodzeń dla członków rad nadzorczych spółek, w których 
Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, uwzględniając wielkość, znaczenie 
gospodarcze i wyniki finansowe spółki.] 

 
Art. 56. 

1. Planowane kwoty oraz przeznaczenie przychodów z prywatyzacji określa co rok ustawa 
budżetowa. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji tworzy się następujące państwowe 
fundusze celowe: 

1) Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze 
sprzedaży 5 % akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w 
wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele 
związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb 
Państwa, poprzez: 

a) wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód 
sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z 
nacjonalizacją mienia, 

b) wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 
1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.), 
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c) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym 
wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w 
wyroku ponosi pozwany - Skarb Państwa, 

d) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza 
granicami kraju, 

e) pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów 
cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach 
realizacji celów, o których mowa w lit. a-d, 

2) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na rachunku którego gromadzi się 15% 
przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od 
tych środków z przeznaczeniem na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji 
przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców publicznych, o których mowa w ustawie z 
dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy 
organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości 
finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 
1775), oraz na udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, 

[3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się: 
a) 2 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz 

odsetki od tych środków, 
b) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem 

Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków 
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem 
Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów 
likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego 
spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów przeprowadzania egzaminów na 
członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie 
przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych 
zadań, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,] 

<3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się: 
a) 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym 

oraz odsetki od tych środków, 
b) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem 

Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków, 
c) środki uzyskane przez wojewodę z tytułu wykonywania zadań, o których 

mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 

– z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania 
mieniem Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie 
kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, 
podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, 
kosztów przeprowadzania egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z 
udziałem Skarbu Państwa, kosztów realizacji wykonywanych przez wojewodów 
zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 
zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, oraz na 
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wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych 
ustawowo określonych zadań, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 
Państwa,> 

4) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, na rachunku którego gromadzi się 2 % 
przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od 
tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii 
polskiej obejmujące wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych 
lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej 
państwa, wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz promocję i upowszechnianie nauki. 

1a. (uchylony). 
1b. Ustawa budżetowa może określić, na dany rok budżetowy, inną wysokość wskaźników, 

od których jest uzależniona wysokość kwoty przychodów z prywatyzacji przeznaczonej 
na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami budżetu 
państwa i nie zagraża realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszy, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Dysponentem Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest minister właściwy do 
spraw Skarbu Państwa, a dysponentem Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest 
minister właściwy do spraw nauki. 

2a. (uchylony). 
3. Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, stanowiących do 

dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i 
funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im 
podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z późn. 
zm.) rezerwę na cele uwłaszczenia, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 
przekazuje na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy. Środki te 
przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz 
przeciwdziałania bezrobociu. Minister właściwy do spraw pracy może przekazać środki 
do: 

1) Funduszu Pracy, 
2) Banku Gospodarstwa Krajowego - z przeznaczeniem na wypłatę pożyczek dla osób 

fizycznych podejmujących działalność gospodarczą, przy czym środki pochodzące 
ze zwrotu pożyczek Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca na wyodrębniony 
rachunek ministra właściwego do spraw pracy. 

4. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na 
dzień 30 czerwca każdego roku budżetowego, pomniejszony o znane w tym dniu 
zobowiązania dotyczące tego roku, nie może przekraczać 1/4 przychodów uzyskanych od 
dnia 1 lipca roku poprzedniego do dnia 30 czerwca roku, w którym następuje rozliczenie. 
Nadwyżka podlega przekazaniu na przychody budżetu państwa do dnia 31 lipca każdego 
roku. 

4a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać, w terminie do dnia 31 
stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na przychody budżetu 
państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę między przychodami tego Funduszu uzyskanymi 
w poprzednim roku budżetowym a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku 
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budżetowym oraz planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym na cele, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1. 

4b. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister 
właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać na przychody budżetu państwa. 

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podwyższa corocznie kapitał zakładowy 
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów Funduszu, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na 
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni w 
rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3), oraz na udzielanie im wsparcia 
niebędącego pomocą publiczną. 

6. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 
prowadzenia gospodarki finansowej Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w tym 
elementy rocznego planu finansowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia 
prawidłowej gospodarki finansowej Funduszy. [W przypadku Funduszu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 3, rozporządzenie określi również sposób postępowania w zakresie 
uzupełnienia środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i 
postępowania upadłościowego.] <W przypadku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 
pkt 3, rozporządzenie określi również sposób postępowania w zakresie uzupełnienia 
środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania 
upadłościowego oraz postępowania w zakresie pokrywania i rozliczania kosztów 
realizacji zadań, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 
zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.> 

7. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji przeznacza się, na zasadach i w trybie 
określonym w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z 
późn. zm.) środki na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa. 

8. Środki uzyskane ze zbycia przez Skarb Państwa akcji w trybie określonym w art. 33 ust. 1 
pkt 8 są przekazywane na rachunek przychodów z prywatyzacji następnego dnia po 
rozliczeniu wykonania opcji typu greenshoe w ramach stabilizacji pomocniczej, o 
których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 
wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. 

 


