
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. 

Poz. 474 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) 

z dnia 24 marca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, 
ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych 

pracowników 

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 747 i 978) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału 

uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania 

akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. poz. 303 oraz z 2009 r. poz. 304) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wezwania dokonuje się przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, na głównej stronie internetowej spółki, przez wywieszenie ogło-

szenia w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie spółki oraz we wszystkich jej oddziałach 

i zakładach. Wezwanie może być także rozpowszechnione w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. W przypadku gdy inny podmiot niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wykonuje uprawnie-

nia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa wobec spółki, ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, za-

mieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego podmiotu. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, podmiot wykonujący uprawnienia wynikające z praw mająt-

kowych Skarbu Państwa niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informację 

o ogłoszeniu, która jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właś- 

ciwego do spraw Skarbu Państwa.”, 

c) uchyla się ust. 4; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Spółka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa infor-

macji o liczbie akcji przeznaczonych do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom, ogłosi 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, na głów-

nej stronie internetowej spółki, przez wywieszenie ogłoszenia w widocznym, publicznie dostępnym miejscu 

w siedzibie spółki oraz we wszystkich jej oddziałach i zakładach, o terminie wywieszenia listy, o której mowa w § 7 

ust. 2, oraz o terminie, miejscu i sposobie składania reklamacji co do okresu zatrudnienia w spółce. Ogłoszenie za-

wiera również informację o terminie wygaśnięcia prawa. Przepisy § 2 ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio. 

                                                           
1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. 

poz. 1902). 
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2. Informacja o terminie, miejscu i sposobie składania reklamacji co do okresu zatrudnienia w spółce, 

o terminie wywieszenia listy, o której mowa w § 7 ust. 2, oraz terminie wygaśnięcia prawa może zostać przekazana 

uprawnionym pracownikom pisemnie listami poleconymi.”; 

3) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po przekazaniu przez zarząd spółki listy, o której mowa w § 13, minister właściwy do spraw Skarbu Pań-

stwa zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa ogłoszenie o przystąpieniu do zbywania akcji uprawnionym pracownikom wraz z ostateczną listą uprawnio-

nych pracowników. Spółka zamieszcza ogłoszenie na głównej stronie internetowej spółki oraz wywiesza je 

w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie spółki oraz we wszystkich jej oddziałach i zakładach. 

Ogłoszenie może być także rozpowszechnione w inny, zwyczajowo przyjęty sposób. Przepisy § 2 ust. 2a i 2b stosuje 

się odpowiednio.”. 

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

Minister Skarbu Państwa: D. Jackiewicz 

 




