
DZIA   XXIII

PRYWATYZACJA.  PODMIOTY
GOSPODARKI  NARODOWEJ

CHAPTER  XXIII

PRIVATIZATION.  ENTITIES
OF  THE  NATIONAL  ECONOMY

Uwagi ogólne General notes

1. Proces prywatyzacji przedsi biorstw pa -
stwowych zapocz tkowany zosta  1 VIII 1990 r.
na mocy ustawy z dnia 13 VII 1990 r. o prywaty-
zacji przedsi biorstw pa stwowych (Dz. U. Nr 51,
poz. 298) z pó niejszymi zmianami, która zdefi-
niowa a podstawowe kierunki i zasady prze-
kszta ce  w asno ciowych w Polsce. Wymieniona
ustawa obowi zywa a do 7 IV 1997 r. Obecnie
prywatyzacja przedsi biorstw pa stwowych prowa-
dzona jest na podstawie ustawy z dnia 30 VIII 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw
pa stwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561) z pó niej-
szymi zmianami, obowi zuj cej od 8 IV 1997 r.
oraz nast puj cych aktów prawnych:
- ustawy z dnia 25 IX 1981 r. o przedsi bior-

stwach pa stwowych (Dz. U. 1991 Nr 18, poz.
80) z pó niejszymi zmianami,

- ustawy z dnia 19 X 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa oraz
o zmianie niektórych ustaw (jednolity tekst Dz. U.
2001 Nr 57, poz. 603) z pó niejszymi zmianami,

- ustawy z dnia 30 IV 1993 r. o narodowych fun-
duszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.
U. Nr 44, poz. 202) z pó niejszymi zmianami.
2. Na podstawie wymienionych aktów prawnych

(z wy czeniem ustawy o gospodarowaniu nieru-
chomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa) stosuje
si  trzy zasadnicze metody post powania
z przedsi biorstwami pa stwowymi:
1) komercjalizacj , tj. przekszta cenie przedsi -

biorstwa:
a) w jednoosobow  spó  Skarbu Pa stwa

w celu:
- prywatyzacji po redniej (kapita owej) poprzez

sprzeda  akcji lub udzia ów,
- wniesienia akcji lub udzia ów do narodo-

wych funduszy inwestycyjnych – NFI,
- innym,

b) w spó  z udzia em wierzycieli powsta
w wyniku konwersji wierzytelno ci;

2) prywatyzacj  bezpo redni  polegaj  na
rozporz dzeniu przez organ za ycielski
wszystkimi sk adnikami materialnymi i niema-
terialnymi maj tku przedsi biorstwa (sprze-
da , wniesienie do spó ki, oddanie do odp at-
nego korzystania);

3) likwidacj  przedsi biorstwa ze wzgl dów
ekonomicznych.

3. Odr bnym procesom – w my l ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu
Pa stwa – podlega maj tek by ych pa stwowych
przedsi biorstw gospodarki rolnej w czony do
Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa
(ZWRSP), którym dysponuje Agencja Nierucho-
mo ci Rolnych (do 15 VII 2003 r. – Agencja

asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa) w celu re-
strukturyzacji i prywatyzacji.

1. The process of privatizing state owned en-
terprises began on 1 VIII 1990, on the basis of the
Law on the Privatization of State Owned Enter-
prises, dated 13 VII 1990 (Journal of Laws No.
51, item 298) with later amendments, which
defined the basic directions and principles of
ownership transformations in Poland. The above
mentioned law was valid until 7 IV 1997.
At present, the privatization of state owned enter-
prises is conducted on the basis of the Laws on
the Commercialization and Privatization of State
Owned Enterprises, dated 30 VIII 1996 (Journal
of Laws No. 118, item 561) with later amend-
ments, valid since 8 IV 1997 as well as the follow-
ing legal documents:
- the Law on State Owned Enterprises, dated

25 IX 1981 (Journal of Laws 1991 No. 18, item
80) with later amendments,

- the Law on the Management of Agricultural Real
Estate of the State Treasury, dated 19 X 1991, as
well as changes in some laws (uniform text
Journal of Laws 2001 No. 57, item 603) with
later amendments,

- the Law on National Investment Funds and
Their Privatization, dated 30 IV 1993 (Journal of
Laws No. 44, item 202) with later amendments.
2. On the basis of the legal acts mentioned

above (excluding the Law on the Management of
Agricultural Real Estate of the State Treasury)
three basic methods are used relative to state
owned enterprises:
1) commercialization, i.e. the transformation of

an enterprise:
a) into a sole-shareholder company of the

State Treasury for the purpose of:
- indirect (capital) privatization through the

sale of shares or holdings,
- the transfer of shares or holdings to the

National Investment Funds – NIF,
- other,

b) into a company with creditors’ participation
established as a result of debt conversion;

2) direct privatization based on the disposition,
by the founding body, of all tangible and intan-
gible asset components of an enterprise (sale,
transfer to a company, leasing);

3) the liquidation of an enterprise due to eco-
nomic reasons.

3. Processes based on the Law on the Manage-
ment of Agricultural Real Estate of the State
Treasury consist in the assets of former state
farms being incorporated into the Agricultural
Property Stock of the State Treasury (APSST),
which is administered by the Agricultural Property
Agency (until 15 VII 2003 – the Agricultural Prop-
erty Agency of the State Treasury) for the pur-
pose of restructuring and privatization.



Bezpiecze stwo publiczne92


