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może wprowadzić nagrodę
jubileuszową, określając jej wysokość oraz

Art. 20. 1. Porozumienie

zasady ustalania okresów pracy i innych
okresów uprawniających do tej nagrody,
a także zasady jej obliczania i wypłacania.
2.

Jeżeli

porozumienie nie określi zasad ustalania okresów pracy i innych okresów
uprawniających do nagrody jubileuszowej
oraz zasad jej obliczania i wypłacania,
stosuje się powszechnie obowiązujące
w tym zakresie przepisy.

Art. 21 . 1. Pracownikowi przysługuje jednorazowa
odprawa pieniężna, zwana dalej "odprawą", w razie rozwiązania stosunku pracy
w związku z nabyciem przez tego pracownika prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej; zasady przyznawania odprawy
oraz jej wysokość określa porozumienie,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Emeryci i renciści ponownie zatrudnieni
nie nabywają prawa do odprawy.
3. Odprawa przysługująca pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu
pracy nie może być kwotowo niższa od
najniższego wynagrodzenia obowiązują
cego w dniu rozwiązania stosunku pracy
w związku z nabyciem przez tego pracownika prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej." ;

13) wart. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20,
poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr
30, poz. 179 i Nr 34, poz. 198) :

1) wart. 130 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4.

Podstawę ustalenia wysokości zasiłków stanowi
kwota najniższego wynagrodzenia pracowników za
pełny miesięczny wymiar czasu pracy, określonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy.",

2) wart. 131 w ust. 3 wyrazy "zasadniczego za

pełny

miesięczny

wymiar czasu pracy" zastępuje się wyrazami
"pracowników za pełny miesięczny wymiar czasu pracy,
określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na
podstawie Kodeksu pracy."
Art. 4. 1. Do dnia 31 grudnia 1990 r. przez najniższe
wynagrodzenie, przyjęte w zakładowym systemie wynagradzania za podstawę naliczania wysokości składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń, rozumie się najniższe
wynagrodzenie obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zakładowy system wynagradzania może określić
kwotowo wysokość składników wynagrodzenia oraz innych
świadczeń naliczanych dotychczas w relacji do najniższego
wynagrodzenia albo przyjąć inną podstawę ich wymiaru niż
wymieniona w ust. 1 lub ustalić , że podstawę ich naliczania
stanowi najniższe wynagrodzenie określone przez Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy,
z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wysokość wynagrodzeń i świadczeń, o których moumowa zbiorowa określa zakładowy wa wart. 15, 18 i 21 ustawy wymienionej wart. 1, nie może
system wynagradzania, uwzględniając przepisy art.
być kwotowo niższa od wynikającej z przepisów tej ustawy.
6 ust. 6, art. 7 ust. 3-6, art. 9 i 10 ust. 2, art. 11 oraz Art. 5. Przepisy wydane na podstawie dotychczasoart. 21 ust. 2 i 3.";
wego art. 30 ustawy, o której mowa wart. 1, mogą być
14) art. 30 skreśla się;
stosowane w zakładowym systemie wynagradzania do dnia
15) wart. 31 po wyrazach "tej umowy" przecinek zastępuje 31 grudnia 1990 r.; przepis art. 4 stosuje się odpowiednio.
się kropką, a wyrazy "a do zakładów pracy, o których
Art. 6. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłosi
mowa wart. 1 ust. 4 - z dniem wejścia w życie układu
w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia
zbiorowego pracy obejmującego te zakłady." skreśla się .
1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynaArt. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
gradzania, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepipracy wart. 241:
sów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu
i z zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, artykułów,
1) § 3 skreśla się,
ustępów i punktów.
2) w § 5 wyrazy "obowiązujące w dniu 1 stycznia danego
Art . 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
roku" skreśla się.
,,2.

Zakładowa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski
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USTAWA
z dnia 27 lipca 1990 r.
o zmianie

rozporządzenia

Prezydenta Rzeczypospolitej -

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o postępowaniu
układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836 i z 1950 r. Nr 38, poz.
349) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 1 wyraz "Kupiec"
miot gospodarczy";

zastępuje się

wyrazami "Pod-

Prawo o

postępowaniu układowym.

2) wart. 2:
a)

skreśla się

pkt 1,

b) pkt 2 otrzymuje oznaczenie pkt 1 i brzmienie:
,,1) mimo obowiązku nie prowadził ks i ęgowości
według zasad prawidłowej rachunkowości;"

-
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c) pkt 3-5

otrzymują
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-

Poz. 320
du na charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużnika . Gdyby w zakreś
lonym terminie opinia nie została złożona,
przewodniczący nada sprawie dalszy bieg.
Przepisy te stosuje się odpowiednio do spół 
dzielni, o której opinii udziela Naczelna Rada

oznaczenie pkt 2-4;

3) wart. 4 w § 1:
a) pkt 1 i 2

otrzymują

brzmienie:

,,1) podatki i opłaty oraz świadczenia pieniężne , do
których stosuje s i ę przepisy ustawy o zobow i ą 
zaniach podatkowych, z odsetkami za zwłokę
i kosztami egzekucji;
2)

należności

tytułu

z

obowiązkowych

i

bieżące

i

zaległe

ubezpieczeń społecznych

Spółdzielcza ." ,

b) dodaje
,,§

4.

ubezpieczeń majątkowych,

za rok

poprzedzający

się

5) wart. 7 po wyrazach " kodeksu postępowania cywilnego"
dodaje się wyrazy "o postępowaniu nieprocesowym";
6) w art. 1O w § 1 i 2 wyraz
wyrazem "przyrzeczenia "

" przysięg i " zastępuje się

b) w § 2

skreśla się

wyrazy " w Monitorze Polskim ";

8) wart. 17

skreśla się

wyrazy "Monitorze Polskim i";
otrzymują

brzmienie:

,,2) bilans z rachunkiem wyników,
wyciąg z rejestru , jeżel i dłużnik podlega
kowi wpisu do rejestru";

obowiąz

10) wart. 20:
a) dodaje

się

nowy § 2 w brzmieniu :

,, § 2. Propozycje układowe składane przez przedsię

biorstwa państwowe lub spółdzielnie mogą
ponadto wskazywać na planowane przekształ
cenie przedsiębiorstwa państwowego w cało
ści lub w części w spółkę, na podział lub
połączenie przedsiębiorstwa państwowego albo na podział lub połączenie spółdzieln i,
z udz i ałem lub bez udziału wierzyc ieli .",
b) dotychczasowe § 2 i 3

otrzymują

oznaczenie § 3 i 4;

11) wart. 21 :
a) § 2 i 3

12) wart. 24 w § 3 na końcu dodaje się zdanie: "Jeżeli
postanowienie dotyczy przedsiębiorstwa państwowe
go, rew i zję może wnieść także organ założycielski i organ reprezentujący Skarb Państwa również wtedy, gdy
postanowienie uwzględnia wniosek o otwarcie postę
powania układowego.";
13) wart. 25:

b) dodaje

a) w § 1 wyrazy " sądu powiatowego" zastępuje się
wyrazami " sądu rejonowego - sądu gospodarczego",

3)

Państwa .";

a) § 3 otrzymuje oznaczenie § 2,

7) wart. 13:

9) wart. 19 w § 1 pkt 2 i 3

,, §

3.

się §

3 w brzmieniu:

Jeżeli

postanowienie o otwarciu postępowa
dotyczy przedsiębiorstwa państwowego , doręcza s i ę je organowi założy
cielskiemu oraz organowi reprezentującemu
Skarb Państwa . " ;
nia

układowego

14) wart. 26 w § 2 wyrazy " sądu okręgowego" zastępuje się
wyrazami "sądu wojewódzkiego - sądu gospodarczego";
15) wart. 27 wyraz " hipotecznych"
" wieczystych ";

brzmienie:

instytucji lub

wyrazem

17) wart. 41

skreśla się

wyraz "handlowych";

18) art. 45 otrzymuje brzmienie:
" Art. 45 .

Wierzytelność

w walutach obcych będzie
listę po przerachowaniu na
walutę polską bez względu na termin płatno
ści według kursu walut obcych ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski z dnia otwarcia
wciągnięta

na

postępowania układowego . " ;

się §

3 w brzmieniu :

,,§ 3. Zażalenie na wciągnięcie wierzytelności na listę

,,§ 2. Przewodniczący może też zas i ęgnąć OpinII
urzędów ,

zastępuje się

16) wart. 33 w § 1 w pkt 2 wyrazy "stanu czynnego
i biernego majątku dłużnika" zastępuje się wyrazami
"rachunku wyników" ;

19) wart. 47 dodaje
otrzymują

postępowania układowego żą

przewodniwinien zas i ęgnąć opinii organu założy
cielskiego i organu reprezentującego Skarb

wyrazy "albo w rejestrze" i "sądo 
się

otwarcia

przedsiębiorstwo państwowe,

czący

otwarcie

4) wart. 6 w § 1 wyrazy " sąd powiatowy" zastępuje
wyrazami "sąd rejonowy - sąd gospodarczy";

Jeżel i

da

postępowania układowego" ,

b) w pkt 6 skreśla
wych";

4 w brzmien iu:

się §

stowarzyszeń ,

czy postępowanie układowe jest wskazane oraz co
do użyteczności państwowej, gospodarczej
lub społecznej przedsiębiorstwa dłużnika.
§ 3. Jeżeli otwarcia postępowania układowego żą

da bank, przewodniczący winien zas i ęgnąć
opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
jeżeli żądan i e zgłosiła instytucja ubezpieczeniowa - opinii Ministra Finansów, jeżel i zaś
otwarcia postępowania żąda spółka akcyjna
lub spółka z og ran i czoną odpowiedzialnością,
nie będąca bankiem lub i nstytucją ubezpieczen i ową - opinii ministra właściwego ze wzglę-

może wnieść również

organ założycielski przedi organ reprezentujący

siębiorstwa państwowego
Skarb Państwa . " ;

20) wart. 50 w § 1:
a) po zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem, a po nim dodaje wyrazy " a jeżeli układ dotyczy
przedsiębiorstwa państwowego również organ
założycielski tego przedsiębiorstwa i organ reprezentujący Skarb Państwa. " ,
b) w zdaniu czwartym wyrazy "Ministrowi Przemysłu
i Handlu" zastępuje się wyrazami "ministrowi właś
ciwemu ze względu na przedmiot działalności
spółki ";

-
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21) wart. 64 w pkt 3 kropkę
i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

..4)

785

zastępuje się średnikiem

jeżeli

zatwierdzeniu układu dotyczącego przedsię
biorstwa państwowego sprzeciwi się organ założy
cielski lub organ reprezentujący Skarb Państwa. " ;

22) wart. 70 w § 2 wyraz "hipotecznych" zastępuje się
wyrazem "wieczystych";
23) wart. 74 w § 1 skreśla się wyrazy "kupiecką" i "handlowe";

-

Poz. 320 i 321

24) wart . 75 w § 1 po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie
w brzmieniu : "Jeżeli układ dotyczy przedsiębiorstwa
państwowego, wezwać należy równ ież organ założycie
lski tego przedsiębiorstwa oraz organ reprezentujący
Skarb Państwa . " ;
§ 3 wyraz "hipotecznych" zastępuje się
wyrazem "wieczystych".

25) wart. 78 w

Art. 2. Ustawa wchodzi w
miesiąca

od dnia

życie

po upływie jednego

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski
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USTAWA
z dnia 28 lipca 1990 r.

o zmianie ustawy -

Art. 1. W Kodeksie cywilnym wprowadza się
jące

Kodeks cywilny.

następu

Państwa , ten ostatni odpowiada solidarnie z osobą prawną za zobowiązania
powstałe w okresie, gdy składnik stanowił własność danej osoby prawnej,
do wysokości wartości tego składnika
ustalonej według stanu z chwi li przeję
cia, a według cen z chwili zapłaty . " ;

zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami
prawnymi .";
2) art. 2 i 4

skreśla się;

8) wart. 42 § 1 otrzymuje brzmienie:

3) wart. 5 wyrazy "w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej"
skreśla się;

4) art. 33 i 34

otrzymują

brzmienie:

"Art. 33. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną .
Art. 34. Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków,
które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych ." ;
5) art. 36

,,§ 1. Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich

spraw z braku powołanych do tego organów,
sąd ustanawia dla niej kuratora ." ;
9) art. 44 otrzymuje brzmienie:
"Art. 44. Mieniem jest własność i inne prawa mająt
kowe.";
10) po art. 44 dodaje
"Art. 44' . § 1.

art. 44' w brzmieniu :

Własność

i inne prawa majątkowe,
mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym
państwowym osobom prawnym .
stanowiące

skreśla się;

§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Pań

stwa względem państwowych osób
prawnych określają odrębne przepisy,
w
szczególności
regulujące
ich
ustrój ." ;

6) wart. 37 § 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość
prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.";

7) art. 40 otrzymuje brzmienie:

11) po art. 46 dodaje
"Art. 46'.

"Art. 40. § 1. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania przedsię
biorstw państwowych i innych państ
wowych osób prawnych, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej.
Przedsiębiorstwa państwowe i inne pań
stwowe osoby prawne nie ponoszą
odpowiedzialności za zobowiązania
Skarbu Państwa .
§ 2 . W razie nieodpłatnego przejęcia , na

podstawie

się

obowiązujących

ustaw,
mienia od pańs
tvl/owej osoby prawnej na rzecz Skarbu
określonego składnika

się

art. 46 ' w brzmieniu:

Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości , które są lub mogą
być wykorzystywane do prowadzenia dzia łalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej. nie wyłą
czając produkcji ogrodniczej, sadowniczej
i rybnej .";

12) po art. 55 dodaje

się

art. 55'-55 3 w brzmieniu:

"Art. 55' . Przedsiębiorstwo, jako zespół składników
materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa , w szczególności:

