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2. Za ·wypłaty pieniężne, o których mowa w ust. 1. 
nie uważa się świadczeń w naturze lub ekwiwalentów 
za 5wiadczenia przysługujące w naturze. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może 

. określać inne wynagrodzenia t świadczenia .za czas efek
tYW!lie nie przepracowany, które mogił wchodzić do pod. 
stawy ustalania wysokości nagrody. -\ , 

ArL 11. Wypłata nagrody następuje nie pozmej nit 
w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku następującego 

po loku, za który przysługuje nagroda, z tym że: 

l) pracownikom sezonowym nagrody wypłaca się nie 
później nii w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu 
sezonu, . na który była zawarta umowa o pracę, .. . 

2) kierownikom zakładów pracy nagrody wypłaca się 
\ po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub po 

jego przyjęciu. 

Art. 12. Nagrody nie wchodzą do podstawy nalicza
Iiia pQdatku od płac oraz składek na ubezpieczenie spo
łeczne. 

Art. 13. Przez uźyte w usta wie określenie "rok" 
rozumie się rok · kalendarzowy. a w tych zakładach, w 
których rozliczenie następuje w innych okresach - od
powiednio rok obrachunkowy. 

ArL 14. Przez zakładowy fundusz nagród, o którym 
: mowa. w: 

l) art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
nauczyciela (Dz. U. Nr '3, poz. 19, Nr 25. poz. 181 
i Nr 31, poz. 214 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33), 

2) art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o IIzkol • 
nictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113 oraz z 1983 r. 
Nr 5, poz. 33 t Nr 39, poz. 116), 

3) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia- 16 września 1982 r. et pra
cownikach u~w państwowych (Dz. U. Nr 31, 
poz. · 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) 

- rozumie się zakładowy fundusz nagród określony w 
niniejszej ustawie. 

_. " 
Art. 15. W ustawie z dnia 26 lutegó1982 r. o statu-

cie Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 51) 
wart. 44 w ust. 6 wyrazy: "pkt 3-6" zastępuje się wy· 
razami: "pkt 3, 5 i 6". 

Art. 16. Traci nioc ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. 
o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu 
nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i miesz
kaniowego (Dz. U. Nr 27-, poz. 150'i z 1982r. Nr 7, poz. 54) 

w części dotyczącej zakładowego funduszu nagród • . 

Art. 17._ Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
ma zastosowanie d,g zakładowego funduszu nagród, po· 

czynając od nagród wypłacanych ta 1985 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 
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, USTAWA 

z dnia 10 lipca 1985 r. · 

o przedsiębiorstwach mieszanych. 

Rozdział 

Przepisy ",ólne. 

Art. l. 1. Przedsiębiorstwo mieszane może być 
'lItworzone, _w drodze łączenia mienł'a różnych rodzajów 
wła'iności społecznej, w celu rozwijania wspólnej dzia 
talności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania 
mienia społecznego i myśli naukowo-technicznej i tecą.
nicznej. 

2, Skarb Państwa, przedsiębiorstwa pai]stwowe i inne 
pań'itwowe jednostki organizacyjne, którym przepisy 
szczególne przyznają osobowość · prawną, .. oraz instytuty 
naukowo-badawcze, a także organi.zacje spółdzielcze 
l społeczne mogą tworzyć przedsiębiorstwa państwowo
-spóldzie!cze. państwowo-sporeczne i państwowo-s pół
dzielczo-spó.łeczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami mie-
szan ymi" - . 

3. Ilek roć w ustawie jest mow~ o: 

1), organizacj i spółdzielczej -"- rozumie się przez to spół- · 
dzielnię lub związek . spółdzielczy, którego statut 
przewidl1je pro\vadzenie działalności gospodarczej. 

2) 9rga nizac ji spolecznej - rozumie się przez to posia. 
dającą o50bowo 'i Ć' prawną organizację społeczną ludu 

. pracującego lub społeczno-zawodową, 'lIprawnionlł do 
prowildzenia działalności gospodarcz~;j, 

3) uczestnictwie w przedsiębiorstwie mieszan\ym "... rp" · 
zumie się przez to zawarcie umcwy o utworzeniu 
przedsiębiorstwa mieszanego lub przystąpienie dlł 

tego przedsiębiorstwa 

Art. 2. W celu utwOI:zenia przedsięOioistwa miesza
nego osoby prawne, wymienione wart. 1 ust. 2, zawie
rają umowę o utworzeniu_ przedsiębiorstwa mieszanego. 

Art. 3. 1. Przedsiębiorstwo mieszane jest jednostką 
gospodarki uspołecznionej. . 

2. Przedsiębiorstwo mieszane nabywa osobowość 

prawną z chwilą wpisu Cio rejestru. 

Art. 4. W zakresie nie uregulowanym w ustawie do' 
UIllOWy o utworzeniu i działalności przedsiębiorstwa .mie
szanego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu han
dlowego dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzial
nością· 

Art. 5. Przepisy U!~tawy nie narUszają uprawnień 
osób prawnych. wymienionych wart. 1 .ust. 2, do two
rzenia spółek na zasadach określonych w Kodeksie cy
wilnymi Kodeksie handlowym~ 
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Rozdział 2 

Warunki tworzenia przedsiębiorstwa wieszanego. 

Art. 6. Zawarcie umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa 
mieszanego lub przystąpieniu do takiego przedsiębiorstwa 
moie nastąpić z zachowaniem wymrlgań przewidzianych 
w prz~pisach prawa regulujących działanie oS9b praw
nych, określonych wart. 1 ust 2. 

Art. 1. 1. Jeżeli uczestnictwo w przedsiębior'itwie 

mieszanym prowadzi do zaniechania lub znacznego ogra· 
niczenia działalności ·przewidzianej w akcie o utworzeniu 
·przedsiębiorstwa państwowego, niezbędne jest uprzednie 
uzyskanie zgody organu założycielskiego. 

2. Przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicz
nej może uczestniczyć w prz.edsiębiorstwie mieszanym po . 
uzyskaniu zgody organu założycielskiego, a instytuty 
naukowo-badawcze i inne państwowe jednostki organi
zacy jne - po uzyskilniu zgody organu nadrzędnego lub 
sprawującego nadzór. 

3. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w 
ust. I i 2. powinien zawierać dane charakteryzujące tw,,· 
rzone przedsiębiorstwo mieszane, określać rodzaj i roz· 
mi a: działalności gospodarczej orazprzewid yWillle skutki 
jego utworzenia dla zakresu działalności pailstwowej oso· 
by prawnej. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się 

uchwale. rady pracownic~ej przedsiębiorstwa P<Hl stwo
wego lub właściwego Of"!.jiJnu si:lmorządu pracown.icze90 

mnej państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli p rze
pisy dotyczące jej działania lIzal~żniają podj!:cie czyn
ności prawnej od zgody tego organu. 

'i. Organ rozpatrujć1cy · wniosek odmówi wyrażenia 
zgody na uczestnictwo w przedsiębiC'rstwie mieszanym, 
jeżeli mogłoby .ono spowodować zaniechanie bądź znaczne 
ograniczenie działalności o podstawowym znaczeniu rila 
gospodarki narodowe] lub przeznaczonej na zaspokoJenie 
potrzeb ludności albo zakłócenie współdziałania między 
].ednostkBmi gospodarki uspołecznionej. 

Art. 3. OrganizaCja spółdzielcza może uczestniczyć 

w przedsiębiorstwie mieszanym na podstclwie uchwały 

odpowiednio -'- rady nadzorczej spółdzielni lub rady 
~wiązku. 

Art 9. t. Organizacja społeczna moi.e ucze"tniczyc: 
w przedsiębiorstwie mieszanym na pódstawie uchwały 

właściwego organu statutowego tej organizacji. 
2. Organizacja, o której mowa w usL I. otrzymująca 

7 budżetu państwa dotacje na swoją działalność, może 

uczestniczyć w przedsiębiorstwie mieszanym po w yra
:.:eniu zgody przez organ acłministracji panstwowej udzie· 
lający dotacji . 

3. Wniosek organizacji społecznej Q wyrażen ie zCJody 
na uczestnictwo w przedsiębiorstwie mieszan ym powi· 
nien . zawierać dane wymienione wart. 7 ust 3. Do 
wniosku dołącza się uchwałę, o 'ktÓrej mowa w usl. 1. 

4.. Właściwy organ wyrazi zgodę, o której mowa w 
ust. 2, jeżeli ucZestnictwo organizacji społecznej w przer;
siębiorstwie mieszanym będzie służyło wykonaniu jej 
celów statu~owych. 

Art. 10_ Jeżeli przepisy prawne wymagają zezwole 
nia na prowadzenie określonej działalności, przedsiębior

stwo mieszan~ moze ją podjąć po . uzyskaniu zezwoJe·nia 
właściwego organu. 

Art. ll. L Przed:;iębiorstwo mieszane podlegawpi
sowi do rejestru handlowego. 

2. Do wniosku o wpis przedsiębiorstwa mieszanego 
do rejestru handlowego tiołącza się, . oprócz danych prze
widzianych w przepisach KodeKSU handlowego. takze od
pisy dokumentów . o któryc.h mowa wart. 7-10 

3. Do rejestru przedsiębiorstw mieszanych stosuje · si~ 
odpowiednio przepisy o rejestrze spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością· 

Art. 12. PrzystąpienIe nowego uczestnika ·do przed
~;iębioBtwa mieszanego wymaga uprzedniej zgody wszyst
kich wspólników. 

~ozdział 3 . 

Organy przedsiębiorstwa mieszanego. 

, Art. 13. Organami przedsiębiorstwa mieszanego są 

organy przewidziane w przepisach Kodeksu handlowego 
dla spółki z og!aniczoną odpowiedzialnością i umowie 
o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego. 

Art_ 14. 1. Jeżeli umowa o utwOlzeniu przedsiębior

stW,l mieszanego nie przewiduje powołania zarządu wie
ioosebowego. wspólnicy powołują dyrektora, który za
~ządza przedsiębiorstwem mieszanym i reprezentuje je 
na zewnątrz w granicach określonych przez wspÓJni.ków. 

2. Wspólnicy określają wynagrodzenie dyrektora 
; pode jmują inne rozstrzygnięcia dotyczące jego stosunku 
pra,:y. 

Art. t5 Dyrektor przedsiębiorstwa mieszanego powo
iuje i odwołuje swego zastępcę oraz głównego kS1C;go
wego po uzyśkaniu opinii ..rady pracowniczej przedsię
bio rstwa mieszanego, jeżeli została powoł ;ma. 

. Art. 16. 1. Wniosek o odwolanie członka zarządu 

f,lbo dyr"!ktora może zglo"ićwspólnikom rada prucow
nina, jeżeli: 

1) jego· działalność ncirusza przepisy prawa, 
2) nieprawidłową pracą powodllje, i.e przed~iębiorstW(i 

mieszane nie osiągazadowaiającyr:h wyników gospo
darczych. 
2. Z wnio'ikiem o odwolanie zastępcy dyrektora lub 

~f!ówncgo księ.gowego może w ystąpić do dyrektora rada 
pracown icza; wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 
W Jazie nieuwzględnienia wniosku dyrektor przedstawia 
sprawę do rozstrzygnięcia wspólnikom. 

3. Wspólnicy ro.strzygają ostatecznie o odwołaniu 
członka zarZądu lub dyrektora, a tćlkżp. nie uwzględnione 
prz,~z dyrektora wnioski o odwolLinie zastępcy dyrek tora 
lub qlównego księgowego. 

Art 17. 1. Jeżeli jest wil~cej niż pif!cin wspólników, 
llstanawi:tją oni dla przedsiębiorstwa mieszanego radę 

nadzorczą . sprawującą nadzó.r nad jego działalnością. ' 

'2. R:rtla pracownicza ma prawo wybrać co najmniej 
jednego ~złonka rady nadzorczej spośród pracownik6w 
tego przedsiębiorstwa 

3. Liczbę członków rady nadzorczej, w tym liczbe 
jej członków wybieranych przez radę ' pracowniczą. określa 

urnowa o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego . 

Art. 18.1.. Rada nadzorcza może uchylić lub \\strzy
mać wykonanie uchwały zarządu lub decyzji, dylektora/ 
sprzeczne j z pTilwem lub interesem przedsiębiorstwa mie
szar.ego. 

2. W stosunku do uchwały rady nadzorczej zarząd0-
wi ,ub dyreUorowi oraz .radzie prćlcowniczej pr:zysluguje 
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. prawo · wniesienia sprzeciwu, w terminie 7 dni, do rody · 
nadzorczej; sprzeciw powInien zawierać uzasadnienie. 

3. W razie podtrzymania decyzji pr:t.ez radę nadzor
czą, zarządowi lub dyrektorowi oraz radzie praeowniczej" 
przysługuje prawo wniesienia· odwołania, W terminie 
7 dni, do zgromadzenia wspólników. Uchwala zgrom~-
dzeuia ~spólników fest ostateczna. · , 

Rozdział 4 

Samorząd pracowniciy pu-edslębionlwa mieszanego. 

Art. 19. W przedsiębiorstwach mieszanych zal'rudnid
jących co najmniej pięćdziesięciu pracowników działa sa
morząd pracowniczy. . . 

Art. 20.1. Organami samorządu pracowniczego są: 

1) ogólne zebranie pracownik:>w, 
2) rada pracownicza. 

2. W przedsiębiorstwach. w których liczba zatrudnio· . 
nych przekracza trzystu pracowników, funkcje ogólnego 
zebranió pełni u-branie delegatĆ'w wybieranych na okres 
dwóch lat przez pracowników komórek organizącyjnych 

przedsiębiorstwa zgodnie z z.asadami i · w trybie usta!o
nym w statucie samorządu pracowniczego. 

Art. 21. 1. Do kompetencji ogólnego .zebrania pra. 
COWTJików (delegatów) należy: 

1) . uchwalanie statutu samorządu pracowniczego, 

2) opiniowanie · projektów wieloletnich planów rozwoju 
przedsiębiorstwa oraz projektów zmian tych planów, 

3) uchwalanie zasad podziału zysku, przypadającego dla 
załogi, . , 

4) dokonywanie roczn~j .oceny działalności zarządu lub 
dyrektora przedsiębiorstwa oraz rady pracowniczej, 

· 5) wyrQżanie opinii we wszystkich innych sprawach do· 
tyczących przedsiębiorstwa. . 

2. Ogólne zebranie pracowników (delegatów) zwo
łuje rada. pracownicza. co najmniej raz w roku; obowią
zana jest ponadto zwołać ·takie zebranie na wniosek za
rządu lub dyrektora albo rady nadzorczeji a także jednej 
piątej liczby pracowników (i,elegatów). 

Art. 22. L Rada pracownicza składa się z dziewięciu 
członków. Statut samorządu pracowniczego może ustalić 
inną liczbę członków rady pracowniczej.· 

2. Radę prilcowniczą · wybierają precownicy przedsię
hiorstwa w wyborach po\\.'s'zechnych, bezpośreqnich i róW
nych, w głosowaniu tajnym. 

3. Kadenc)a rady pracowniczej trwa dwa: lata. 
4. Wyborcy, w trybie prze.widzianym w ust. 2, mogą 

przed upływem kadencji odwolać członka rady pracow
niczej lub całą radę. 

'l . . Wniosek o odwołanie członka rady pracowniczej 
lub całej rady wymaga pisemnego wniosku jednej piątej 
liczby wyborców. 

1) 

. 2) 

3) 

Art. 23. Do kompetencji rady pracowniczej należy: 

opiniowanie rocznego planu działalności przedsiębior
stwa oraz projektów zmiany ,tego planu, \ 
uchwalanie na wniosek zarządu Itib dyrekto~a przed
siębiorstwa regulaminu pracy przedsiębiorstwa, 

opiniowanie rocznego sprawozdania zarządu lub dy
rektoHI z działalności priedsięb.!0rst wa, ' 

4) wyrażanie opinii w sprawie tworzenia funduszów wy
gospodarowanych z zysku do podziału, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zasad wykorzy· 
stania funduszów socjalnego i mieszkaniowego, 

6) opiniowanie zmian kierunków ' działalności g.osp<)dar. 
cze J przedsiębiorstwa, 

7) wyrażanie opinii w sprawi(! zmiany u'rllOwy o utwo
rzeniu przedsiębiorstwa mieszanego tub jej rozwią· 
zania, a takie połączenia ' się przedsiębiorstw mie
szanych, 

8) wspóldzidłanie z zarządem lub dyrektorem w ·ustala
niu sposobów wykonywania zadań wyn!kając;ych z 
planu działalności gospodarćzej, . 

9) uczestniGzenie, za pośrednictwem $wych przedstawi
cieli, w zgremadzeniu wspólników - i w radzie ·nad- 'i 
zorczej, 

10) wykonywanie innych czynąości okreslonycll w usta· 
wie i statucie samorządu prac6wniczego. 

Art. 24. L Przedstawiciel rady pracowniczej uczestni
czy z gbsem doradczym w zgromadzeniu wspólników. 

2. Przedstawicielowi rady pracowniczej w radzie nad· · 
zorczej przysługują takie same prawa jakczłonkcwi rady 
nadzorczej. . 

Art,. 25. t. Działalność w radzie pracowniczej ma 
charakter społeczny. 

2. Członek rady pracowniczej zachowuje prawo do 
wynagrodzenia za czas niewykonywania . pracy z powodu 
pełnienia swoich zadań w godzinach pra.cY. 

Art. 26. 1. Przedsiębiorstwo mieSzane nie może bez 
zgody rady pracowniczej wypowiedzieć ani . rozwiązać 
stos~mku pracy z członkiem rady pracowniczej w czasie 
trwdnia kadencji · tej rady oraz w ciągu jednego roku 
po jej upływie; nie może też bez zgody rady pracowni
czej zmienić w tym czasie członkowi rady warunków 

. pracy i płacy na jego niekorzyść. 

2. Postanowienia, o których mowa ·w ust. 1, nie na
ruszają przepisów oro2wiązywaniu stosunku pracy bez 
wypowiedzenia. . 

Art. 27. Szczegółowe zasady organizacji samorządu 

pracowniczego oraz sposób działania przedstawicieli rady 
pracowniczej w zgromadzeniu wspólników i w radzie nad~ 
zorczej określa statut samorządu. 

Art. 28. L Spory między 'ładą pC(lcowniczą a zarzą
deJll lub dyrektorem, powstałe na tle spraw zastrzeżonych 
do właściwości rady pracowniczej, rozstrzyga, z zastrze- . 
żeniem usl. 2, zgromadzenie wspólników na wniosek zło
żońy w terminie 7 dni od dnia podjęcia spornej uchwały 
lub decyzji. 

2. W razie gdy spór dotyczy naruszenia praWd, 
radzie pracowniczej. , jeżeli nie godzi się z rozstrzygnie;
ciem zgromadzenia wspóJników, przysługuje .prawo wnie
sienia sprawy do sądu, w terminie 7 dni od podjęCia 

uchwały przez zgromadzenie wspólników. Postępowanie 
przed sądem"w tych s·prawach toczy się według prlepj·· 
sów Kodeksu postępowania cywilnego, w części doty
czącej spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach 

p.;łństwowych j o samorządzie załogi przedsiębiorstwa 
państwowego. . 

3: Do ·czasu .rozstriygnięcia sporu, o którym mowa 
w usl. li 2, . zaSkarżona ·,uchwala lubd('cyzja nie podlega 
wykonaniu, chyba że jej niewykonanie mogłoby narazić 
przedsiębiorstwo na niepowetowane szkody. 
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Rozdział 5 

. Organłzac ja gospodarka przedsiębiorstwa mieszanego. 

Art. 29. Z wyłączeniem spraw uregulowanych w usta
wie, wspólnicy mogą ' określać w umowie o utworze.niu 
przedsiębiorstwa mieszanego strukturę i organizację tego 
przedsiębiorstwa, przedmiot i zasady jego funkcjonowania 
.oraz system kontroli wewnętrznej, 

Art. lO. Przedsiębiorstwo m!eszane prowadzi swoją 

działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustd
lanych planów wieloletnich i rocznych, . zatwierdzanych 
przez zgromadzenie wspólnikóW. 

~; 

Art. 31. 1. Przedsiębiorstwo mieszanE! prowadzi sa
modzielnie działalność gospodarczą na zasadach rachunku 
ekonomicznego i jest finansowane ze środków własnych, 
które mogą być zwiększone przez wspólników w drudze 
~iany umowy lub . uzupełnione kredytami bankowymi 
I innymi środkami finansowymi. 

2. Przedsiębiorstwo mieszane odpowiada za swoje zo
bowiązania całym majątkiem. 

Art. 32. Przedsiębiorstwo mieszane samodzielnie 
określa wielkość środków na wynagrodzenia dla pracow: 
ników, w ramach. swoich możliwości finansowych" odpo
wiednio do potrzeb swojej działalności oraz zasady i wa
runki wynagradzania pracowników i innych świadczen 
związanych z pracą, stosując przepisy prawa pracy. 

Art. 33. Do przedsiębiorstw mieszanych wytwarzają
cych wyroby lub świadczących usługi na eksport oraz 
prowadzących działalność importową stosuje się odpo

. wiednio przepisy o gospądarce finansowej przedsiębiorstw 
państwowych, w części dotyczącej finansowania handlu 
zagranicznego. 

Art. 34. Przedsiębiorstwo mieszane może otrzymać 

z budżetu dotacje na fir>ansowanie produkcji wyrobów 
i świadczenie usług w wysokości określonej w ustawie 
budżetowej. 

Art. 35. 1. Zweryfikowany zysk przedsiębiorstwa 
mieszanego po pomniejszeniu o należny podatek docho
dowy stanowi zysk do podziału. 

2. Z zysku do podziału dokoriuje się obowiązkowego 
odpisu na fundnsz zapasowy, a następnie na należny Pań
stwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej. 

3. Pozostałą część zysku przedsiębiorstwo mieszane 
może przeznaczyć do podziału między wspólników oraz 
na fundusz inwestycyjny i inne potrzeby, określone w 
umowie o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego lub w 
uchwale 'zgromadzenia wspólników. 

4. Nagrody dla załogi za rok sprawozdawczy z zysku 
do podziału wypłaca się w roku następnym po zatwier
dzeniu bilansu przez zgromadzenie wspólników, według 

zasad okre'Ślonych dla przedsiębiorstw państ~owych. 

Art. 36. 1. Przedsiębiorstwo mieszane tworzy nastę-
pujące fundusze własne: " 
l) fundusz udziałowy powstający z wpłat 'udziałów 

wspólni~ów, 

2) fundusz zapasowy powstający z obowiązkowych od
pisów z zysku w kwocie nie niższej niż 20% zysku 
do . podziału~ Fundusz ten zwiększa się o wartość 

środ.ków trwałych i innych, sfinansowanych ze środ

ków własnych przedsiębiorstwa mieszanego przezna
czonycb na inwestycje, ordZ zmniejsza się o wartość 

środków trwałych i innych wartości zlikwidowanych . 
lub sprzedan ych. a także o umorzenie środków trwa
łych. Ponadto fundusz ten zwiększa się lub zmniejsza 
o kwoty wynikające z przeszacowania majątku, w 
części nie rozliczonej z ' budżetem; 

3) fundusz inwestycyjny tworzony z odpisów amorty
zacyjnych. który może być zasilany takze z części 
zysku do podziału. Na fundusz in west y.cy jny wpły

wają dochody z tytułu. sprzedaży środków lrwałydl 

oraz obciążają ten fundusz koszty z tytułu ich likwi
dacji, z Wyjątkiem środków trwałych służących dzia
łalności socjalnej i zakładowych domów mieszkal
nyr.h. Fundusz inwestycyjny lest przeznaczony na 
finansowanie inwestycji i spłatę rat, kre(lytów ban
kowych. CI po ich uregulowaniu mo ze byt czasowo 
przeznaczony na finansowanie b~eżąc~j, dzi,ałalnośd 
gospodarczej . 
2. Przedsi~biorstwo , miesz'1ne tworzy i wyk9rzystuJe 

zakladowe fundusze socjalny i mieszkaniowy na zasadach 
określonych w przepisach o gospodarce finansowej przed
siębiorstw państwo\\;ych. 

3. Przedsiębiorstwo mieszt>.ne może tworzyć inne 
fund,usze, określone w umowie o utworzeniu przedsiębior
stwa lub uchwale zgromadzenia wspólników, z tym 'Że 

utworzenie funduszu obdążającego koszty działa Iności 
przedsiębi,orstwa wymaga zgody Ministra Finansów. 

Art. 37. 1. Przedsiębiorstwo mieszane przekazuje od
pisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych na fundusz inwestycyjny 7.a 
l)ieżący miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca. Roczneg<> 
rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonuje się nie 
później nii w terminie wyznaczonym do złożenia bilanl>u • 

2. 'Wydatki na remonty i postęptechniczno-ekono 
miczny obciążają kpszty działalności przedsiębiorstw d 

mieszanego według zasad określonych w przepisach 
o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. 

Art. 38. Strała bjlansowa przedsiębiorstwa mie~·la· 
nego jest pokrywana w pierwsźej kolejności z fundus7u 
zapasowego, w części zaś przekraczającej ten fundusz - 
z funduszu Udziałowego i inriych funduszów własnych 
przedsiębiorstwa mieszanego, w kolejności ustalonej w 
umowie o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego, a w 
razie braku postanowień um~lDych w tym zakresie -
według kolejności określonej w uchwale , zgromadzenia 
wspólników. 

Art. 39. 1. W celu ustalenia właściwej podstawy do 
podziału wyniku finansowego i rozliczeń z budżetern-pań
stwa, roczny bilans i wykazany w nim wynik finansowy 
przedsiębiorstwa mieszanego podlega weryfikacji spraw
dzającej jego rzetelność i prawidłowość. 

2. Weryfikacji rocznego bilal!su przedsiębiorstw l 
mieszanego dokonuje właściwy organ Ministra Finansów. 
Minister Finansc;}w może upoważnić takie inny organ d~ 
dokonywania weryfikacji rocznego bilansu. 

Art. 40. 1. Przedsiębiorstwo mieszane prowadzi ra
chunkowość i sporządza' sprawozdania finansowe według 
zasad określonych dla jednostek gospodarki uspołecz

rdonej. 
2. Do praw i obowiązków głównych księgowych w 

przedsiębiorstwach mieszanych stosuje się przepisy doty
czące praw i obowiązków głównych księgowych w przed
siębiorstwach państwowych. 

Art. 41. 1. Przedsiębiorstwa mieszane prowadzące 

działalnośĆ w zakresie przemysłu wydobywczeg~, drobnej 

/ 
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wytwórczości, gospodarki rolnej, handlu, turystyki, gier 
losowych i totalizatorów oraz gospodarki morskiej, za 
zgodą Ministra Finansów, mogą stosować w całości lut 
części przepisy wydane na podstaw.e ustawy o gospo-

"darce finansowej przedsiębiorstw państwowych.' 

2. Minister Finansów okr~Ja rodzaje przedsiębiorstw, 
do których mogą być stosowane przepisy wymienione w 
ust l, oraz zakres ich sł-osowania do tych pI:.zedsiębiorstw. 

Rozdział 6 

~y~tąpienje z przedsiębiorstwa mieszanego 
wspólnika. 

wyłączenie 

Art. 42. Jeżeli umowa o utworzeniu pIZedsiębiorstwa 
mieszanego nie slanowi inaczej, każdy wspólnikmo:że v.y
stąpić z przedsiębiorstwa, wypowiadając swój. udział 'co 
najmniej na 6 miesięcy przed końcem roku bilansowego. 
Do wystąpienia z przedsiębior,stwa stosuje się także prze
pisy Kodeksu handlowego ,o zbyciu udZiału. 

Art. 43. 1. Poza wypadkami przewidzianymi 'w prze
pisach Kodeksu handlowego organ założycielski <Lbo 
organ nadrzędny l ub nadzorujący wspólnika -przedSię

hiorstwa mieszanego mO'Że wystąpić do sądu z powódz
twem o wyłączenie z przedsic; biorstwa mieszanego nadzo- , 
rowanegoprzez siebie wspólnika, jeżeli: 

Rozdzia' 7 

Rozwiązanie, likwidacja l ' upadłoŚć' przedsiębiorstwa 
,Die/lzant>go. 

Art. 44. l. Poza wypadkami przewidzianymi w prze
pisach Kodeksu handlowego przedsiębiorstwo mieszane 
ulega rozwiązaniu z mocy prawa, jeżeli liczba jego wspól
ników stanie się mniejsza niż dwóch. 

2, Plzedsiębiorstwo miesze.ne rozwiązuje się, jeżeli 
ua skutek zriJian podmiotow ychpozostaIi iN nim uc;'zestni
cy repr('zentują ten Siim rodzaj własności społecznej : 

Art. _45 W razie likwidacji przedsiębiorstwa mie
szanego kazdemu wspólnfkowi przysługuje prawo pielwo
kupLI, skł,Hlników mdjątkowych I innych praw majątko

wych i niemajątkowych, któie były przedmiotem ichwkła
du l1iepi~nfężnego_ 

Art 46. Upadłość przedsiębiorstwa mieszanego pod
lega przepisom prawa upadłościowego. 

Rozdział 8 

Przepl9y IZC7eg6lne I końcowe~ 

Art. 47. Spory między wspólnikami przedsiębiorstwa 

mi\'!~7:anego oraz między nimi a przedsiębiorstwem mie
szanym, powstałe w związku z prowadze,niem przedSię

biorstwa, rozpoznają sądy powszechne. 
l) jego uczestnictwo stało się sprzenne z prawem lub 

stanowi obejście -prawa albo narllsza wykonywanie 
obowiązków wynikających z przepisów regulujących 

Art. 48. Jeżeli uchwałyall>o decylJe organów przed .. 
siębiorstwa mieszanego lub uchwały organów samorządu 

, pracowniczego dotyczą spraw wchodzących w zakres dzia
- iania związków zawodowych. przed ich podjęciem. olgany; 

jego działanie, , 

2) nie uzysk:!ł wymaganej prawem zgody na prowa· ,te obowiązane są umożHwić związkom za,wodow'ym za-
dzoną h,b zmienioną działalność, jęcie w tych sprawach stanowJska. ~godnie z ustawą 

-3) zaszły 'okoliczności, o których mowa 'Yl przepisie 
art. ,7 ust. 5. 

2. W spraw,ach, o których mowa w ust. '.1. właściwy 
jest sąd rejońowy . . w którym jest prowadzony " rejestr 
tego przedsiębiorstwa. 

o związkach zawodowych oraz Kodek~em pracy, 

Art. 49. Ustawa wchodzi w ~ycie z dniem ogłoszenia. 

PrzeWodniczący Rad y Państwa: H. Jcihłońsld 
Sekretarz Rady ' Państwa: J. ' Szymanek ... 
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USTAWA 

, z dnia 10 lipca 1985 r. 

(, ustanowieniu tytułu honorowego "Zasł!Jżony Dru"arz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". 

W uznaniu szczególnych zasług pracowników poli
grafii w krzewieniu kultury w r.połeczeństwie, upowszech
nianiu informacji oraz przyczynianiu się do podnoszenia 
poziomu wiectzy i wykształcenia. , stanowi się, co na
stępuje: 

Art. LI. Usti'mawia się ty'tuł honorowy "Zasłużony 
Drukarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", 

2. Symbolem .tytułu honorowego . określonego w ust. J 
jest odznaka .,ZasłużOliy Drukarz Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej". 

Art. 2. Tytuł honorowy .. Zasłużony Drukarz Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej" nadaje się szczególnie zasłu

żonym placownikom poligrafii, którzy w okresie długo-

letniej pracy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami Vi. 
dziedzinie poligrafii, a w szczególności- opracow,ywaniem 
llowych rozwiązań technicznych I organizacyjnych oraz 
ich wprowadzaniem i upowszechnianiem, a także udzia" 
łem w doskonaleniu kadr pl acowników poligrafii . 

Art:~ Tytuł honorowy .. Zasłużony Drukarz Polskie]' 
Jłzeczypospolitej' Ludowej" nildaje ' Rada Palis.twd , ' 

Art. 4. Rada Państwa' określa: , 
1) opis. wymiary i Vizór rysunkowy odznaki tybłu ho~ 

norowego "Zasłużony Drukąrz Polskilej Rzeczypospo
litej ludowej". 

2) organy uprawniol',e dó występowania z ' wnioskami 
oraz tryb przprlsta .... iania wniosków o nadanie tegq ' 
tytułu honorowero, 




