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DEKRET 

z dnia 26 października 1950 r. . 

o przedsiębiorstwach pailstwowych. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania naj
wyższych o rganów Rzeczypospolite j P olskiej i ust~wy 

z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wy
dawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, 
poz. 271) - Rada M inistrów postanawia, a R ada Pal'l
stwa zatwierdza, co następuje~ ~ . 

Art. 1. 1. Przedsiębiorstwa państwowe tworzone 
są dla w y k onywania zadaó, wynikaj ących z nar odowych 
planów gospodarczych. Utworzenie przedsiębiorstwa 
państwowego następuje w drodze zarządzenia właści
wego ministra w porozumieniu z Ministrem Finansów 
i za zgodą Przewodniczącego Pailstwowej Komisji Pla
nowania G ospodarczego . .. ~ 
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2. W zakresie działalnośCi objętej terenowym p~a
nowanien1. gospodarczym tworzcinesą także przedsIę
biorshva państwowe, podlegające terenowy:u orgru:om 
jednolitej· władzy państwowej. Utworzeme ~akIego 
przedsiębiorstwa następuje w dro~ze zarządzema pre
zydium właściwej rady n arodoweJ wydanego ~a. pod
stawie jego uchwały kolegialnej za zgodą własclwego 
m inistra. 

Art. 2. Przedsiębiorstwa państwowe posiadają oso

bowość prawną· 

Art. 3. 1. Przeds i ębiorstwa państ.wowe prowa
dzone są według zasad rozrachunku gospodarczego. 

2. Je±eli cha'rakt~r działalności przedsiębiorstwa 
państwowego wym'agauniezależnienia jego :vy?atków 
od dochodów lub j eżeli działalność przedsIębIOrstwa 
z innych przyczyn nie powinna być prowa.dz~na na za
sadach rozrachunku gospodarczego, przedSIębIOrstwo to 
może by{: prowadzone jako przedsiębiorstwo budżetowe, 
którego dochody i wydatki są objęte budżetem Państwa 
-- centralnym lub terenowym. 

3. W trybie określonym wart. 1 można przekształ
cić przedsiębiorstwo budżetowe w przedsiębiorstwo pro
wadzone według zasad rozrachunku gospodarczego, 
a przedsiębiorstwo o rozrachunku gospodarczym w 
przedsiębiorstwo budżetowe. 

Art. 4. 1. Zarzadzenie o utworzeniu przedsię
biorstwa państwoweg~ określa nazwę, siedzibę i przed
miot działania przedsiębiorstwa , sposób jego prowadze
nia oraz reprezentowania, stosunek przedsiębiorstwa do 
budżetu Państwa -- centralnego lub terenowego, a w 
miarę potrzeby inne dane dotyczące organizacji przed
sjęb i orstwa. 

2. Rada Ministrów mOŻe ustalić wzorcowe zarzą

dzenia o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych. 

Art. 5. 1. Przedsiębiorstwa państwowe podlegają 
wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych i na
bywają osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru. 

2. Rada Ministrów wyda w drodze rozporządzenia 
szczegółowe przepisy o urządzeniu i prowadzeniu reje
stru ' przedsiębiorstw państwowych . . 

Art. 6. Środki potrzebne do wykonywania plano
wy~h zadań przedsiębiorstw państwowych przydziela 
pr:.Jt'CIsiębiorstwu przy jego tworzeniu właściwy mini
ster w porozumieniu z Ministrem Finansów i za zgodą 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gosp0rlarczego, a przedsiębiorstwu podle~ającemu te
reno'.tym organom jednolitej władzy państwowej -
prezydium właściwej rady narodowej za zgodą właści
wego 'l1inistra. 

Art. 7. Środki przedsiębiOl'stwa państwowego mogą 
być powiększane lub zmniejszane w przypadkach uza
fiadnionych planami gospodarczymi. 

Art. 8. Minister Finansów w porozumieniu z Prze
wodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gos
podarczego wyda . w drodze rozporządzenia przepisy 
określające . jakie środki przedsiębiorstwa uważa się 

za trwałe, a jakie za obrotowe, oraz przepisy o trybie 
przydzielania, zwiększania lub zmniejszania środków 

przedsiębiorstwa, jak również o sposobie ich uwi
daczniania w bilansach przedsiębiorstwa. 

Art. 9. 1. Na rzecz osób nie będących jednostka
mi gospodarki uspołenznionej nie wolno zbywać środ

ków trwałych przedsiębiorstwa państwowego ani też 
ustanawiać na uich praw rzeczowych ograniczonych. 

2. W poszczególnych przypadkach gospodarczo 
uzasadni<l'l1ych właściwy minister w porozumieniu z Mi ... 
nistrem Finansów i za zgodą Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego może żez.., 
wolić przedsiębiorstwom p aIlstwowym na zbycie pósz.., 
czególnych środków trwałych lub określonych ich ro
dzajów osobom nie będącym jednostkami gospodarki 
uspołecznionej, albo n'a ustanowienie na tych środkach 
praw rzeczowych ograniczonych. 

3. Czynności prawne sprzeczne z przepisami ni ... 
niejszego artykułu są nieważne. 

Art. 10. 1. Przewodniczący Pallstwowej Komisji 
Planow ania Gospoda rczego w porozumieniu z Ministrem 
Finansów określa w drodze zarządzeń zasady i tryb 
przekazywania przez przedsiębiorstwo państwowe środ
ków trwałych . innym przedsiębiorstwom państwowym: 

lub jednostkom gospodarki uspołecznionej. 
2. Nieruchomości niezbędne dla realizacji n arodo.

wych planów gospodarczych mogą być przekazywane 
tylko w szczególnym trybie, przepisanym dla przeka
zywania takich nieruchomości. 

Art. 11. Środki trwale przedsiębiorstwa państwo
wego nie mogą służyć dla za~pokojenia jego zobowią
zań pieniężnych. 

Art. 12. 1. Przedsiębiorstwo państwowe odpowia
da tylko za swoje zobowi ązania; odpowiedzialność jego 
nie rozciąga się na zobowiązania Skarbu Państwa ani 
innego przedsiębiorstwa państwowego. 

2. Za zobowiązania przedsiębiorstwa budżetowego 

poręcza Skarb Państwa; za zobowiązania innych przed
siębiorstw państwowych Skarb Pallstwa nie odpowiada. 

Art. 13. 1. Rada Ministrów w drodze rozporzą" 

dzenia określi tryb egzekucji należności pieniężnych, 

przypadających od przedsiębiorstw państwowych. 
2. Do egzekucji należności wynikających z orze

czeń państwowych komisji arbitrażowych stosuje się 
przepisy szczególne o państwowym arbitrażu gospodar
czym. 

Art. 14. 1. Na czele przedsiębiorstwa państwowe
go stoi dyrektor, który kieruje samodzielnie działał .. 
nością przedsiębiorstwa i jest za nią odpowiedzialny. 

2. Właściwy minister powołuje i odwołuje dyrek
tora podległego mu przedsiębiorstwa. 

3. Dyrektora przedSIębiorstwa podlegającego te... 
renowemu organowi jednolitej władzy państwowej po
wołuje i odwołuje prezydium rady narodowej za zgodą 
właściwego ministra. 

4. W trybie określonym w ust. 2 i 3 mogą być 
powołani i odwołani zastępcy dyrektora. 

Art. '15. 1. Do składania w imieniu przedsiębior
stwa państwowego oświadczeń w zakresie jego praw 
i obowiązków majątkowych wymagane jest współdzia
łanie dwóch upoważnionych osób. 

2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor, jego za
stępcy i ustanowiel1l pełnomocnicy. Zastępcy dyrektora 
i pełnomocni cy' działają w granicach swojego umoco
wania. 

3. Władza, której przedsiębiorstwO' podlega, usta
nawia i odwołuje pełnomocników oraz ustala granice 
umocowania zastępców dyrektora i pełnomocników. 

4. Władza, której przedsiębiorstwo podlega, może 
upowaZTIlC dyrektora do samodzielnego składania 

oświadczeń w szczególnym zakresie. 
Art. 16. Czeki, weksle i inne dokumenty obrotu 

pieni~żnego, dokumenty obro'tu materiałami i towara-
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~ jak również dokumenty o charakterze rozliczmio
wym i kred.yWwym, stanowiące podstawę do otrzymania 
lub wydania środków pieniężnych, materiałów albo 
towarów, podpisują łącznie dyrektor lub osoba przez 
niego do tego upoważniona i główny (starszy) księgo

wy lub osoba przez niego do tego upoważniona. 

Art. 17. Do dokonywania czynności określonego 

rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustano
wieni pełnomocnicy, którzy działają łącznie lub od
dzielnie, w granicach ich umocow"ania. Udzielenie peł
nomocnictwa następuje w sposób przewidziany dla 
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych przedsiębiorstwa. 

Art. 18. 1. Rada Ministrów określa zasady orga
nizacji wewnętrznej i finansowej oraz systemu finan
sowego przedsiębiorstw państwowych, jak również 

pc~wa i obowiązki głównych (starszych) księgowych. 
2. Szczegółowe przepisy dotyczące organizacji 

wewnętrznej przedsiębiorstw państwowych wydaje 
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gos
podarczego, zaś szczegółowe przepisy dotyczące organi
zacji finansowej i systemu finansowego przedsiębiorstw 
!-- Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczą
cym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. 

Art. 19. 1. Przedsiębi6rstwa państwowe mogą być 

łączone. 
2. Połączenie przedsiębiorstw następuje na pod

stawie zarządzenia władz, którym przedsiębiorstwa pod
legają. 

3. Zarządzenia o łączeniu przedsiębiorstw podle
głych ministrom wymagają porozumienia z Ministrem 
Finansów i zgody Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego, zaś o łączeniu przed
siębiorstw podlegających terenowym organom jednoli
tej władzy państwowej - zgody właściwych ministrów. 

4. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego w porozumieniu z Ministrem Finan
sów wyda w drodze zarządzenia szczególowe przepisy 
o łączeniu przedsiębiorstw państwowych. 

Art. 20. Przewodniczący Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego w porozumieniu z Ministrem 
Finansów określa w drodze zarządzenia zasady i tryb 
przekazywania przez przedsiębiorstwo państwowe za
kładów lub części przedsiębiorstwa państwowego, sta
nowiących zorganizowany zespół gospodarczy, innemu 
przedsiębiorstwu państwowemu lub jednostce gospo
darki uspołecznionej. Przepisy art. 19 ust. 2 i 3 stosuje 
się odpowiednio. 

Art. 21. 1. Przedsiębiorstwo państwowe może 

ulec likwidacji, jeżeli tego wymagają względy natury 
gospodarczej. 

2. Likwidacja przedsiębiorstwa następuje na pod- ' 
stawie zarządzenia władzy, której przedsiębiorstwo pod
lega. 

3. Zarządzenia o likwidacji przedsiębiorstw pod
ległych ministrom wymagają porozumienia z Ministrem 
Finansów i zgody Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego, zaś o likwidacji przed
siębiorstw , podlegających t erenowym organom jednoli
t ej władzy państwowej - zgody właściwych ministrów 
i Ministra Finansów óraz Przewodniczącego Pallstwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego. 

4. Likwidację przeprowadza się na zasadach 
i w tryb ie które określi Radą Ministrów w drodze 
rozporządzenia. 

Art. 22. Właściwy minister w porozumieniu z Mi
nistrem Finansów może w drodze zarządzenia' zlecić 
P-ł'okuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za
stępstwo sądowe przedsiębiorstw państwowych we 
wszystkich lub niektórych sprawach. Zarządzenie to 
podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim. 

Art. 23. 1. Właściwy minister może swoje upraw
nienia określone wart. 14 ust. 2 oraz wart. 15 ust. 3 i 4 
przekazać o'rganom podległym. 

2. Właściwy minister za zgodą Prezesa Rady Mi
nistrów może swoje uprawnienia przewidziane w art. 1, 
6, 14, 19 i 20 przekazać w stosunku do przedsi~iorstw 
podległych gminnym, miejskim i powiatowym organom 
jednolitej władzy państwowej w całości lub . VI części 
prezydiom wojewódzkich rad narodowych. 

Art. 24. 1. Z dniem · wejścia w życie dekretu sta
suje siG jego przepisy do wszystkich istniejących d0-
tychczas przedsiębiorstw pailstwowych, nie wyłączając 
przedsiębiorstw powołanych przepisami o monopolach 
pallstwowych, przedsiębiorstw b. związków samorządu 
terytorialnego i przedsiębiorstw Miejskiego Handlu De
talicznego. 

2. Istniejące dotychczas przedsiębi0rstwa pań

stwowo-spółdzielcze stają się przedsiębiorstwami pań

stwowymi w rozumieniu niniejszego dekretu. 

Art. 25. 1. Przepisów dekretu nie stosuje się do: 
1) państwowych instytucji bankowych, 
2) przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Pań

stwowe", 
3) przedsiębiorstwa państwowego "Polska Po<:Zta, Te

legraf i Telefon", 
4) przedsiębiorstw państwowych, utworzonych na pod

stawie art. 6 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 20 grud
nia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym 
(Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 494). 
2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia 

poddać w całości lub w części przepisom dekretu przed
siębiorstwa, wymienione w ust. 1. 

. 3. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia 
wyłączyć spod działania przepisów niniejszego dekretu 
przedsiębiorstwa określone wart. 24 ust. 1 i określić 
charakter tych wyłączonych jednostek organizacyjnych 
ich organizację wewnętrzną i finansową oraz system 
finansowy. Uprawnienia w tym zakresie Rada Mini
strów może przekazać Przewodniczącemu PaństwoweJ 

Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrowi Fi
nansów. 

Art. 26. Przepisów dekretu nie stosuje się do jed· 
nostek gospodarczych nie wyodrębnionych z administra
cji państwowej. 

Art. 27. Do dnia 31 grudnia 1950 r. właściwe wła 
dze dostosują w drodze zarządzeń organizację istnieją 
cych dotychczas przedsiębiorstw do przepisów dekretu. 

Art. 28. 1. Przedsiębiorstwa państwowe wymie 
nione wart. 25 ust. 1 podlegają wpisowi do rejestn: 
przeds iębiorstw państwowych . 

2. Znosi się prowadzenie w sądach p owszechnycl 
rejestru handlowego dla przedsiębiorstw państwowycl 

Art. 29. Do czasu wejścia w życie nowych przepi 
sów przewidzianych wart. 8, 10, 18 i 20· pozostaj, 
w mocy w ich zakresie przepisy dotychczasowe. 

Art. 30. Dotychczasowe zarządzenia zlecające Pro 
kuratorii Generalnej R. P . zastępstwo sądowe przed
siębiorstw państwowych pozostają w mocy. 
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Art . 31. Do CZ3SU Wej ś c;a Vi życie rozporządzenia 

R .i'::; M\n~strów, p~'zewidzi ane:~o w art. 13 u st. 1 sto
f<ije si .. ~ do egze~a.lcj i nal," <:ności p ieniężnych p rzypada
j qcych od przedsi ęolorstw państwowych odpowiedn~o 
p rzepisy a r t. 5tH § 1 !Iodeksu postępowania cyw ilnego 
z tym jednak, że eg ,?kucję admi n: stracyj ną św:adczeń 
pien ' ężnych p rowad,j s:ę wedłL;g przepisów dotych cza
sowych. 

Ar t. 32. 1. Czynności zastrzeżone w niniejszym 
dekrecie właściwemu min~strow i wyk onuje w stosunku 
do przedsiębiorstw obj ętych zakresem działani.a Cen
tralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości Prezes tego 
Urzędu w granicach j ego uprawnień. 

2. Czynności przewid ziane wart. 15 ust. 3 i4, 
19 ust. 2 i 21 ust. 2 co do przedsiębiorstw podle
gaj ących terenowym o.rganom jednclitej władzy pafl
stwowej wykonuje prezy dium wla~~ciwej rady n arodo
dowej. 

Art. 33. Rada Ministr ów wyda szczegółowe prze
pisy prZe] SClOWe i w ykonawcze, które okażą się n ie
zbędne dla wprow adzenia w życie no.wej organizacji 
przedsiębiorstw palist wo.wych. 

Art. 34. 1. Uch yla si ę wszystkie d otychczasowe 
przepisy w sprawach un ormowanych w n iniejszym de
krec ie> . 

.., W szczególności tracą moc o.bo.wiązującą: 

l) (i',' k r '2t z dnia 3 st yczn ia 1947 r.' o tworzeniu przed
s1<;oio.rstw pailstwowj'ch (Dz. tj. R. P. Nr a, poz. 42), 

2) ustawa z dnia 21 m aja 1918 r. o przeds,lęjiorstwach 

państwowo - spółdzielczych (BI. U. R P. Nr 30, 
poI. 201), 

3) dekret z dnia 23 października 1949 r. 
przedsiębiorstw Miejskiego Handlu 
(Dz. U. R P. Nr 55, p oz. 433). 

o twoTzeniu 
Deta licznego 

Art. 35. l. Pozosta j e w mo.cy obowiązek central 
spółdzielni oddania w dotychczasowym trybie przed
s :ębiorstwom państwowo-spó~dzielczym, przekształccnym 

z m ocy nInIejSzego dek retu na przedsiębio.rstwa pań
stwo.we majątku, który pod lega oddaniu w myśl art. 7 
ustawy z dnia 21 maja 1948 r . o przedsięb io.rstwach 
państwowo.-spółdzielczych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 201). 

2. Majątek oddany stosownie do. przepisu powo
łanego w ust. 1 sta je się majątkiem Państwa . 

Art. 36. Wykonan ie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwo.wej Ko
misji Plano.wania Gospodarczego. oraz. wszystkim mi
nistr om. 

Art. 37. Dekret wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Minis~rów: J. Cyrankiewic:l 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
PailStwowej Ko.misji Plano.wania Gospodarczego.: 

H. Minc 
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DEKRET 

z dnia 26 października 1950 r . 

o Urzędzie Doz(l:ru Technicznego. 

r>1a podstawie a!·t. 4 USt ;1wy Kcnstyt ucyji1 E' ] z dnia 
19 lutego 1947 r. Q ustroja i zakresie działania najwyż

szych organów R zeczYPo.sPo.lI t e j P olskiej i us tawy 
z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieni u Rządu de '.vy
dawania dekretów z mo.cą ustawy (Dz. U. R P. Nr 29, 
poz. 271) - Rada Min istrów postanawia, a Rada Pań

stwa zat wierdza, co następuj e: 

Art. 1. 1. Tworzy się Urząd Dozoru Techn icznego, 
zwany w dalszym ciąeu "Urzędem" . 

2. Urząd podlega ]I.,I inislrowi Prz'"mysłu Ci ąź
kiego. 

Art. 2. Do. zakresu działania Urzędu należy : 

l) dozór techniczn y nad kotłami parowymi i zb io rni
kami pod ciśn ieniem , 

2) nadzór nad wykonyw aniem przepisów, do.tyczących 

t ych urządze11 , 

3) wydawanie decyzji w zakresie określonym 

w pkt 1 i 2, 
4) instruo.wanie kadr do.zoru technicznego. 

q 

Art. 3. 1. Przepis art. 2 nie dotyczy kotłów pa-
ro.wych i 'zbiorników Po.d ciśnieniem w zakresie, w ja
kim podlegają, w myśl o.bowiązujących przepisów, nad
zo.rowi i bezpo.średniemu dozorowi Ministrów: Komu
n.ikacji, Obrony Narodowej i Żeglugi o.raz władz gór
niczych. 

2. Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu 

z właściwym ministrem i za zgodą Przewo.dniczącego 

. Pańshvowej Komisji Planowania Gospodarczego może 

w drodze rozporządzenia poddać urządzenia o.kreślone 

w ust. l w całoś ci lub w części dozoro'm i nadzoro.wi 
Urzędu. 

Art. 4. 1. Na czele Urzędu sto.i Dyrektor, którego 
mianuje i zwaln ia Minister Przemysłu Ciężkiego za 
zgodą P rezesa R ad y Ministrów. 

2. Organ em d Jr adczym Dyr ektora jest Had", Tech
n iczn a. 

Art. 5. Sżczególowy zakres działania i organiza
cję Urzędu, w tym również skład i zadania Rady Tech
n icznej oraz sPo.sób powoływania jej czło.nków, określi 

statut nadany przez 1\1inistra Przemyslu Ciężkiego za 
zgo.dą Prezesa Rady Ministrów i Przewo.dniczącego 

Państwowej K omisj i Planowania GosPo.darczego. 

Art. 6. 1. Organami terenowymi Urzędu są Biura 
Do.zo.ru T echniczn ego działające na zasadzie r.ozra
chunku go.spodarczego, zwane dalej "Biurami". 

2. Biura t.worzy 'Minister Przemysłu Ciężkiego 
w dro.dze zarządzenia wydanego. w porozumieniu Z Mi
nistrem Finansów i za zgodą Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego. 

3. Minister Przemysłu Ciężkiego w po.rozumieniu 
z Ministrem Finansów i za zgo.dą Przewodniczącego 


