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dlową o kapitale, stanowiącym w całości lub 
w części własność Skarbu Pal1stwa, - przedsię
biorstw państvvowych, samorządu terytOFialnego 
lub gospodarczego, jeżeli ,w tym przedmiocie za
padnie uchwała walnego zgromadzenia spółki 
głosami spólników, reprezentujących więcej niż 
500/0 kapitału zakładowego. 

2. W przypadku przekształcenia na centralę 
spółdzielczo-państwową spółki handlowej, prze
widzianej w ust. 1, jej kapitał zakładowy przecho
dzi z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa i bę
dzie stanowił wkład na kapitał zakładowy centrali 
spółdzielczo-państwowej. 

3. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu, 
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, 
ustali zasady i sposób zapłaty za przejęte udziały 
przekształconej spółki handlowej, nie stanowiące 
własności Skarbu Państwa. 

4. Czynności, związane z przekształceniem 
spółki handlowej na centralę ' spółdzielczo-pańStwo
wą, są wolne od wszelkich opłat sądowych, skar
bowych i samorządowych. 

Art. 18. Wykonanie niniejszej ustawy poru
cza się Ministrom Przemysłu i Handlu oraz Spra-

wiedliwości w porozumieniu z zainteresowanymi 
ministrami. 

Art. 19. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 21 maja 1948 r. 

o przedsiębiorstwach państwowo-spółdzielezyd1. 

Art. l. Minister Przemysłu i Handlu po za
sięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdziel
czego może tworzyć w drodze zarządzenia przed
siębiorstwa państwowo-spółdzielcze, jak również 

może istniejące przedsiębiorstwa państwowe prze
kształcać na przedsiębiorstwa państwowo-spół
dzielcze. 

Al·t. 2. Do przedsiębiorstw państwowo-spół
dzielczych stosuje się odpowiednio przepisy dekre
tu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsię
biorsnv państvvowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 
42) ze zmianami, wynikającymi z poniższych prze
pisów. 

Art. 3. 1. W każdym przedsiębiorstwie pań
stwowo-spółdzielczym powołuje się radę gospo
darczą, · składającą się z przewodniczącego, dzie
sięciu członków i trzech zastępców. 

2. Przewodniczącego rady gospodarczej powo
łuje i odwołuje Minister Przemysłu i Handlu. 
Członków rady gospodarczej i ich zastępców . po
wołuj e i q,dwołuje Minister Przemysłu i Handlu 
spośród kandydatów, przedstawionych przez Cen
tralny Związek Spółdzielczy i inne organizacje 
wskazane w statucie przedsiębiorstwa. 

Art. 4. 1. Rada gospodarcza czuwa nad pra
widłowym tokiem współpracy przedsiębiorstwa ze 
spółdzielniami oraz wydaje w tym zakresie opinie 
dla dyrekcji przedsiębiorstwa; opinie takie może 
przedkładać również Centralnemu Związkowi 

Spółdzielczemu. 

2. R adzie gospodar czej może być zlecone wy
konywanie niektórych czynnosCl nadzorczych 
w granicach szczegółowo określonych zarząazeniem 

j Ministra Przemysłu i Handlu. . 
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Art. 5. 1. Uchwały i opinie rady gospodarczej 
'winny być rozważone przez dyrekcję przedsiębior
s twa państwowo-spółdzielczego, która powinna za
jąć w stosunku do nich stanowisko. 

2. Rada gospodarcza, w przypadku, gdy stil
nowisko dyrekcji jest niezgodne z JeJ uchwałą 

lub opinią, może odwołać się do Ministra Prze
mysłu i Handlu. 

Art. 6. Szczegółową organizację i działalność, 
sposób i tryb podejmowania uchwał rady gospo
darczej ustali statut. 

Art. 7. 1. Majątek ruchomy i nier uchomy cen
tral spółdzielni, służący do osiągnięcta celów ob
jętych działalnością utworzonego przedsiębiorstwa 
państwowo-spółdzielczego, podlega oddaniu przed
siębiorstwu państwowo-spółdzielczemu. 

2. Minister Przemysłu i Han dlu, po zasięgnię
ciu opinii Centralnego Związku Spółdzielczego, 

w terminie do sześciu miesięcy od dnia utworze
n ia przedsiębiorstwa państwowo-spółdzielczego, 

określi szczegółowo majątek central spółdzielni, 

podlegający oddaniu przedsiębiorstwu państwowo-
spółdzielczemu. . 

3. Sposób sporządzania protokółów zdawczo
odbiorczych, zasady i tryb dokonania oszacowania 
majątku podlegającego oddaniu, zakres odpowie
dzialności za długi obciążające majątek oddany, 
zasady zwrotu wartości nakładów oraz zasady 
oddania majątku, przejętego przez przedsiębior

stwo państwowo- spółdzielcze, określi rozpo~ządze
nie Ministra Przemysłu i Handlu. 

Art. 8. Minister Przemysłu i Handlu w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu, po zasięgnięciu opinii 
Centralnego Związku Spółdzielczego, wydziela 
z czystego zysku przedsiębiorstwa państwowo

spółdzielczego odpowiednią część zysku, powsta
łego z obrotu ze spółdzielniami. Powyższa część 

zysku, zgodnie z opinią Centralnego Związku 
Spółdzielczego; ulega podziałowi pomiędzy spół
dzielnie lub wydatkowaniu na cele związane z roz
wojem spółdzielni, współpracuj ących z danym 
przedsiębiorstwem państwowo-spółdzielczym. 

Art. 9. 1. Minister Przemysłu i Handlu, po 
zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spół

dzielczego, nadaje przedsiębiorstwu państwowo

spółdzielczemu statut. 

2. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu, 
wydane na podstawie art. 1, oraz statut przed-

siębiorstwa państwowo-spółdzielczego ulegają ogło

szeniu w Monitorze Polskim oraz w. organie, prze
znaczonym dla ogłoszeń spółdzielni . 

Art. 10. Centralny Związek Spółdzielczy spra" 
wuje nadzór nad działalnością instrukcyjną i szko
leniową przedsiębiorstwa państwowo-spółdzielcze

go na odcinku pracy ze 5półdzielniami. 

Art. 11. 1. W razie likwidacji przedsiębiorstwa 

państwowo-spółdzielczee;o z majątku, pozostałego 

po spłaceniu zobowiązal'1, wydziela się majątek, 

który został oddany przez centrale spółdzielni na 
mocy art. 7. N,[ajątek ten podlega zwrotowi odpo
wiednim centralom spółdzielni. 

2. W przypadku, gdy w masie likwidacyjnej 
przedsiębiorstwa państwowo-spółdzielczego nie ma 
majątku w naturze, oddanego ' przez centrale spół
dzielni, zwrotowi podlega wartość pieniężna tego 
majątku według oszacowania w protokóle .zdawczo
odbiorczym. 

Art. 12. Na równi z przedsiębiorstwami pal1-
stwowymi traktowane będą spółki prawa prywat
nęgo, mające osobowość prawną, o kapitale pal1-
stwowym lub o kapitałach przedsiębiorstw pall
stwowych bądź też okapi tale stanowiącym więcej 
niż w połowie własność Państwa lub przedsię

biorstw państwowych. 

Art. 13. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
~ię Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz innym 
zainteresowanym ministrom. 

Art. 14. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 
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