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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie okreÊlenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzeda˝ sk∏adników aktywów trwa∏ych
przez spó∏k´ powsta∏à w wyniku komercjalizacji
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
———————
1)

z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60,
poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479, Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i tryb organizowania przetargu na sprzeda˝ sk∏adników aktywów
trwa∏ych w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci,
których wartoÊç przekracza równowartoÊç w z∏otych
kwoty 5 000 euro, przez spó∏k´ powsta∏à w wyniku komercjalizacji, w której ponad po∏owa ogólnej liczby akcji bàdê udzia∏ów nale˝y do Skarbu Paƒstwa.
§ 2. Przetarg prowadzi spó∏ka albo na jej zlecenie
podmiot gospodarczy, zwani dalej odpowiednio „prowadzàcym przetarg”.
§ 3. 1. Obwieszczenie o przetargu zamieszcza si´
w dzienniku o zasi´gu lokalnym, z zastrze˝eniem
ust. 2, oraz na widocznym miejscu w lokalu spó∏ki,
a tak˝e w innych miejscach przyj´tych zwyczajowo do
umieszczania og∏oszeƒ; je˝eli zaÊ przeprowadzenie
przetargu zlecono podmiotowi gospodarczemu —
równie˝ w lokalu tego podmiotu.
2. Je˝eli cena wywo∏awcza przedmiotu przetargu
przewy˝sza równowartoÊç w z∏otych kwoty:
1) 40 000 euro — w przypadku nieruchomoÊci,
2) 20 000 euro — w przypadku pozosta∏ych sk∏adników aktywów trwa∏ych
— obwieszczenie zamieszcza si´ w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim.
§ 4. 1. Obwieszczenie o przetargu okreÊla:
1) firm´, siedzib´ i adres spó∏ki oraz prowadzàcego
przetarg;
2) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu;
3) termin i miejsce, w którym mo˝na obejrzeç sprzedawane sk∏adniki aktywów trwa∏ych;
4) rodzaj i liczb´ sprzedawanych sk∏adników aktywów trwa∏ych;
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3) osoby, którym powierzono wykonanie czynnoÊci
zwiàzanych z przeprowadzeniem przetargu;
4) ma∏˝onek, dzieci, rodzice i rodzeƒstwo osób, o których mowa w pkt 1—3;
5) osoby, które pozostajà z prowadzàcym przetarg
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e
mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do
bezstronnoÊci prowadzàcego przetarg.
§ 7. 1. Warunkiem przystàpienia do przetargu jest
wniesienie wadium w wysokoÊci 10 % ceny wywo∏awczej sprzedawanego sk∏adnika majàtku trwa∏ego.
2. Wadium wnosi si´ w gotówce.
3. Spó∏ka mo˝e dopuÊciç wnoszenie wadium w papierach wartoÊciowych, okreÊlajàc ich kategorie.
4. Prowadzàcy przetarg, niezw∏ocznie przed wywo∏aniem licytacji albo niezw∏ocznie po otwarciu ofert,
sprawdza, czy oferenci wnieÊli wadium w nale˝ytej
wysokoÊci.
§ 8. 1. Wadium przepada na rzecz spó∏ki, je˝eli ˝aden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywo∏awczej.
2. Wadium z∏o˝one przez oferentów, których oferty
nie zostanà przyj´te, zostanie zwrócone bezpoÊrednio
po dokonaniu wyboru oferty.
3. Wadium z∏o˝one przez nabywc´ zostanie zarachowane na poczet ceny. Je˝eli wadium by∏o z∏o˝one
przez nabywc´ w innej formie ni˝ w gotówce, ulega
ono zwrotowi po zap∏aceniu ceny nabycia.
4. Wadium przepada na rzecz spó∏ki, je˝eli oferent,
którego oferta zostanie przyj´ta, uchyli si´ od zawarcia umowy.
§ 9. 1. Oferta powinna zawieraç:

5) wysokoÊç ceny wywo∏awczej, wadium oraz postàpienia;

1) imi´, nazwisko i adres lub nazw´ (firm´) i siedzib´
oferenta;

6) termin i sposób wnoszenia wadium;

2) oferowanà cen´;

7) miejsce, termin i tryb sk∏adania ofert oraz okres,
w którym oferta jest wià˝àca;

3) oÊwiadczenie oferenta, ˝e zapozna∏ si´ z przedmiotem przetargu.

8) pouczenie o treÊci § 7 ust. 1 oraz § 8 i 21;
9) w przypadku przetargu pisemnego — pouczenie
o treÊci § 24 ust. 2.
2. Przetarg mo˝e si´ odbyç nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 21 dni od dnia og∏oszenia o przetargu.
§ 5. W przetargu jako oferenci mogà braç udzia∏
osoby fizyczne i osoby prawne, je˝eli wp∏acà prowadzàcemu przetarg wadium w wysokoÊci, terminie i sposobie okreÊlonych w obwieszczeniu o przetargu.

2. Ofert´ wraz z wymaganymi dokumentami sk∏ada si´ w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie okreÊlonym w obwieszczeniu o przetargu.
§ 10. 1. Przed przystàpieniem do przetargu spó∏ka
ustala cen´ wywo∏awczà sk∏adników aktywów trwa∏ych. Cena wywo∏awcza nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ aktualna wartoÊç rynkowa ustalona przez rzeczoznawców,
z zastrze˝eniem ust. 2, a je˝eli wartoÊci tej nie mo˝na
ustaliç, cena ta nie mo˝e byç ni˝sza od wartoÊci ksi´gowej netto.

§ 6. W przetargu jako oferenci nie mogà uczestniczyç:

2. Spó∏ka mo˝e odstàpiç od wyceny sprzedawanego sk∏adnika aktywów trwa∏ych przez rzeczoznawc´,
je˝eli:

1) cz∏onkowie zarzàdu spó∏ki i jej organu nadzorujàcego;

1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekracza∏by wartoÊç rynkowà;

2) podmiot gospodarczy wymieniony w § 2 oraz
cz∏onkowie jego w∏adz i organu nadzorujàcego;

2) sk∏adnik aktywów trwa∏ych ma ustalonà cen´ gie∏dowà.
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§ 11. Sprzeda˝ nie mo˝e nastàpiç za cen´ ni˝szà od
ceny wywo∏awczej.

6) cen´ zaoferowanà przez nabywc´ za sk∏adnik aktywów trwa∏ych;

§ 12. Z∏o˝enie jednej wa˝nej oferty wystarcza do
odbycia przetargu.

7) oznaczenie sumy, jakà nabywca uiÊci∏ na poczet
ceny;

§ 13. 1. Je˝eli przedmiotem sprzeda˝y jest nieruchomoÊç, spó∏ka, po zakoƒczeniu przetargu, ustala
termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
i wzywa osob´, która wygra∏a przetarg, do stawienia
si´ celem zawarcia umowy.

8) wnioski i oÊwiadczenia osób uczestniczàcych w licytacji;

2. Nabywca jest obowiàzany do zap∏aty ceny najpóêniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

10) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo
wzmiank´ o przyczynie braku jego podpisu.

§ 14. 1. Przetarg przeprowadza si´ w formach:
1) przetargu ustnego;
2) przetargu pisemnego.
2. Je˝eli wartoÊç sk∏adników aktywów trwa∏ych
przekracza równowartoÊç w z∏otych kwoty 20 000 euro,
przetarg przeprowadza si´ w formie przetargu ustnego.
§ 15. 1. Przetarg ustny odbywa si´ w drodze publicznej licytacji.
2. Licytacj´ prowadzi osoba fizyczna wyznaczona
przez prowadzàcego przetarg, zwana dalej „licytatorem”.
§ 16. Wywo∏ujàc licytacj´, podaje si´ do wiadomoÊci przedmiot przetargu oraz jego cen´ wywo∏awczà.
§ 17. Postàpienie nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ jeden procent ceny wywo∏awczej.
§ 18. Po ustaniu postàpieƒ licytator, uprzedzajàc
obecnych, po trzecim og∏oszeniu, zamyka przetarg
i udziela przybicia oferentowi, który zaoferowa∏ najwy˝szà cen´.
§ 19. Z chwilà przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzeda˝y, z zastrze˝eniem przepisu § 13 ust. 1.

9) wzmiank´ o odczytaniu protoko∏u w obecnoÊci
uczestników licytacji;

2. Je˝eli nabywca nie uiÊci ceny nabycia w terminie wskazanym, nale˝y niezw∏ocznie uczyniç o tym
wzmiank´ na protokole licytacji. Takà samà wzmiank´
nale˝y uczyniç o wp∏aceniu w przepisanym terminie
ceny nabycia.
3. Dat´ sporzàdzenia protoko∏u uwa˝a si´ za dzieƒ
zakoƒczenia przetargu.
§ 24. 1. Prowadzàcy przetarg pisemny dokonuje
otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz
ustala, które z nich uznaje si´, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, za wa˝ne oraz czy oferenci uiÊcili wymagane wadium, a nast´pnie wybiera oferenta, który
zaoferowa∏ cen´ najwy˝szà.
2. W razie ustalenia, ˝e kilku oferentów zaoferowa∏o t´ samà cen´, prowadzàcy przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu
w formie licytacji.
3. W przypadku obecnoÊci wszystkich oferentów
prowadzàcy przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
§ 25. Nabywca jest obowiàzany zap∏aciç cen´ nabycia niezw∏ocznie po zawarciu umowy bàdê w terminie wyznaczonym przez prowadzàcego przetarg pisemny, nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni, z zastrze˝eniem przepisu § 13 ust. 2.

§ 20. Nabywca jest obowiàzany zap∏aciç cen´ nabycia niezw∏ocznie po zawarciu umowy bàdê w terminie wyznaczonym przez prowadzàcego przetarg, nie
d∏u˝szym ni˝ 14 dni, z zastrze˝eniem § 13 ust. 2.

§ 26. 1. Do przetargu pisemnego stosuje si´ przepisy § 21 i 22.

§ 21. Nabywca, który w terminach okreÊlonych
w § 13 ust. 2 i § 20 nie uiÊci ceny nabycia, traci prawa
wynikajàce z przybicia oraz, na zasadach okreÊlonych
w § 8 ust. 4, z∏o˝one wadium.

§ 27. Spó∏ka mo˝e sprzedaç sk∏adniki aktywów trwa∏ych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:

§ 22. Wydanie przedmiotu sprzeda˝y nabywcy nast´puje niezw∏ocznie po zap∏aceniu ceny nabycia.
§ 23. 1. Licytator sporzàdza protokó∏ z przebiegu licytacji, który powinien zawieraç:
1) oznaczenie czasu i miejsca licytacji;
2) imi´ i nazwisko licytatora;
3) przedmiot przetargu i wysokoÊç ceny wywo∏awczej;
4) list´ uczestników licytacji, z wyszczególnieniem
wysokoÊci i rodzaju wniesionego wadium;
5) imi´, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firm´
i siedzib´ nabywcy;

2. Z przebiegu przetargu pisemnego sporzàdza si´
protokó∏. Przepis § 23 stosuje si´ odpowiednio.

1) przedmiotem umowy sà akcje lub inne sk∏adniki
finansowego majàtku trwa∏ego albo licencje, patenty lub inne prawa w∏asnoÊci przemys∏owej,
albo know-how, je˝eli warunki i odmienny ni˝
przetarg publiczny tryb sprzeda˝y okreÊla uchwa∏a
walnego zgromadzenia lub statut spó∏ki;
2) sprzeda˝ nast´puje w post´powaniu likwidacyjnym, na zasadach okreÊlonych uchwa∏à walnego
zgromadzenia i z zachowaniem odr´bnych przepisów;
3) przedmiotem sprzeda˝y sà lokale mieszkalne stanowiàce w∏asnoÊç spó∏ki, a sprzeda˝ nast´puje, za
cen´ nie ni˝szà ni˝ 50 % ich wartoÊci rynkowej, na
rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkujàcej oso-
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by bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên.
zm.2)); cen´ okreÊla si´ z uwzgl´dnieniem, ˝e
przedmiotem sprzeda˝y sà lokale zaj´te; wartoÊç
ulepszeƒ dokonanych przez najemc´ zalicza si´ na
poczet ceny lokalu.
§ 28. W przypadku naruszenia przepisów prowadzàcy przetarg stwierdza uniewa˝nienie przetargu.
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459
oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601.
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§ 29. W sprawach niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia majà zastosowanie przepisy dotychczasowe.
§ 30. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie
okreÊlenia szczegó∏owych zasad i trybu organizowania
przetargu publicznego na sprzeda˝ majàtku trwa∏ego innym podmiotom przez spó∏k´ powsta∏à w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza si´ odstàpienie od przetargu (Dz. U. Nr 108, poz. 696, z 1999 r. Nr 74,
poz. 826 oraz z 2001 r. Nr 57, poz. 593).

