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18) wart. 88 § 1 otrzymuje brzmienie: 
,, § 1. Zastosowanie względem tymczasowo aresztowane

go kary dyscyplinarnej osadzenia w celi izolacyjnej 
wymaga zgody sędziego penitencjarnego." ; 

19) tytuł" Rozdział XI. Nadzór ochronny" oraz art. 91-94 
skreśla się; 

20) tytuł "Rozdział XII. Ośrodek przystosowania społecz-
nego" oraz art. 95-108 skreśla się; 

21) wart. 205 § 1 skreśla się; 

22) art. 209 skreśla się; 
23) art. 213 skreśla się; 
24) wart. 214 po wyrazie "wolności" przecinek zastępuje się 

wyrazem "oraz", a wyrazy " oraz osób umieszczonych 
w ośrodku przystosowania społecznego" skreśla się; 

25) wart. 215' w § 1 po wyrazach " karnego" oraz " tego 
zakładu" przecinek zastępuje się wyrazem ..lub" , a wy
razy "lub ośrodka przystosowania społecznego" oraz 
" lub ośrodka" skreśla się . 

Art. 2. W sprawach zakończonych prawomocnym 
orzeczeniem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
orzeczona kara dodatkowa konfiskaty mienia podlega wyko
naniu na zasadach dotychczasowych. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia, z tym że art. 209 traci moc po upływie 
3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
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USTAWA 

z dnia 23 lutego 1990 r. 

o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) wart. 7 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu : 

,,5) partie polityczne. "; 
2) wart. 14 oznaczenie ust. 1 oraz ust 2 skreśla się; 
3) wart. 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: 

,,1 a. Terenowa jednostka organizacyjna, o której mowa 
wart. 10 ust. 2, może uzyskać osobowość prawną, 
jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje."; 

4) art. 23 i 24 skreśla się; 

5) wart. 25: 
a) oznaczenie ust. 1 oraz pkt 3 skreśla się , 
b) dotychczasowy pkt 4 oznacza się jako pkt 3, 
c) ust. 2 skreśla się; 

6) wart. 26 wyrazy "ust. 1 i 2" skreśla się; 
7) wart. 29: 

a) w ust. 1 pkt 3 skreśla się, a dotychczasowy pkt 
4 oznacza się jako pkt 3, 

b) w ust. 2 wyrazy "ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami 
"ust. 1 pkt 3", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Rozpoznając wniosek o rozwiązan ie stowarzy

szenia, sąd może zobowiązać władze stowarzy
szenia do usunięcia nieprawidłowości wokreś
lonym terminie i zawiesić postępowanie . W razie 
bezskutecznego upływu terminu, sąd , na wnio
sek organu nadzorującego lub z własnej inic
jatywy, podejmie zawieszone postępowanie. "; 

8) wart. 43 w pkt 1 wyrazy " art. 25 ust. 1 pkt 3 i ust. 2" 
skreśla się; . 

9) art. 46 skreśla się; 
10) art. 53 skreśla się . 

Art. 2. W ustawie z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 , z 1987 r. Nr 22, 
poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 
104, Nr 29, poz. 154, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192) wart. 
123 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 
,,3. Członkami stowarzyszeń studenckich o zasięgu ogól

nokrajowym mogą być także inne stowarzyszenia stu 
denckie." 

Art. 3 . Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a . 
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USTAWA 

z dnia 24 lutego 1990 r. 

o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe . 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz. 
U. Nr 93, poz. 834, z 1935 r. Nr 22, poz. 129, z 1946 r. Nr 31, 
poz. 197, z 1949 r. Nr 32, poz. 240 oraz z 1950 r. Nr 38, 
poz. 349) wprowadza się następujące zmiany: 
1) wart. 1: 

a) w § 1 wyraz "Kupiec" zastępuje się wyrazami "Pod
miot gospodarczy", 

b) dodaje się § 1 a W brzmieniu: 

,, § 1 a. Podmiotami gospodarczymi są w szczegól 
ności podmioty określone w przepisach 
o działalności gospodarczej. w przepisach 
o działalności gospodarczej z udziałem pod
miotów zagranicznych oraz o zasadach pro 
wadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Po
lskiej działalności gospodarczej w zakresie 
drobnej wytwórczości przez zagraniczne 
osoby prawne i fizyczne. " , 
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c) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Upadłość przedsiębiorstwa państwowego, 

spółdzielni, spółki z ograniczoną odpowie
dzialnością, spółki akcyjnej i innej osoby pra
wnej będącej podmiotem gospodarczym, jak 
również spółki jawnej znajdującej się w stanie 
likwidacji, będzie ogłoszona także wówczas, 
gdy majątek ich nie wystarcza na zaspokoje
nie długów. "; 

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 3. § 1. Nie można ogłosić upadłości jednostek 

samorządu terytorialnego, państwowych 
jednostek organizacyjnych, chyba że 
ustawa wyłącza odpowiedzialność Skar
bu Państwa za ich zobowiązania, instytu
cji i organizacji utworzonych w drodze 
ustawy. 

§ 2. Nie można ogłosić upadłości przedsię
biorstw państwowych: przedsiębiorstwa 
państwowego "Polskie Koleje Państwo
we", przedsiębiorstwa państwowego Po
lskie Linie Lotnicze "LoC. przedsiębior
stwa państwowego "Porty Lotnicze", 
przedsiębiorstw lasów państwowych, 
przedsiębiorstw użyteczności publicznej 
oraz państwowej jednostki organizacyjnej 
"Polska Poczta, Telegraf i Telefon", a tak
że innych określonych w odrębnych prze
pisach, jeżeli właściwy organ uprawniony 
do reprezentowania Skarbu Państwa 
zgłosi sprzeciw i złoży oświadczenie 
o przejęciu zobowiązań przedsiębiorstwa. 

§ 3. Nie można ogłosić upadłości nie będące
go osobą prawną podmiotu gospodar
czego, którego działalność nie wymaga 
zgłoszenia do ewidencji w myśl przepi
sów o działalności gospodarczej."; 

3) wart. 4 § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Żądanie to, opróCZ' wierzycieli, mogą zgłosić : 

1) w stosunku do spółki jawnej - każdy ze 
wspólników, 

2) w stosunku do osób prawnych i innych jedno
stek organizacyjnych - każdy, kto ma prawo 
je reprezentować sam lub łącznie z innymi 
osobami, 

3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowe
go - także organ założycielski oraz organ 
uprawniony do reprezentowania Skarbu Pań
stwa, 

4) w stosunku do osoby prawnej i spółki jawnej 
będących w stanie likwidacji - również każdy 
z likwidatorów." ; 

4) wart. 5 § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Podmiot gospodarczy jest zobowiązany, nie póź

niej niż w ciągu dwóch tygodni od dnia zaprzes
tania płacenia długów, zgłosić w sądzie wniosek 
o ogłoszenie upadłości , chyba że wniósł podanie 
o otwarcie postępowania układowego . "; 

5) wart. 8: 
a) w § 1 wyrazy "w sądzie okręgowym" zastępuje się 

wyrazami "w sądzie rejonowym", 
b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. O ogłoszeniu upadłości orzeka sąd rejonowy 
- sąd gospodarczy w składzie trzech sędziów 
zawodowych."; 

6) wart. 9 § 3 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 3. Jeżeli dłużnikiem jest podmiot gospodarczy pod

legający wpisowi do rejestru, do wniosku należy 
dołączyć wyciąg z tego rejestru ."; 

7) wart. 10 w § 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
wyrazy "a jeśli wniosek dotyczy upadłości przedsiębior
stwa państwowego - także radę pracowniczą oraz 
organ założycielski i organ uprawniony do reprezen 
towania Skarbu Państwa." ; 

8) wart. 14: 
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1, 
b) dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu : 

,,§ 2. Syndykiem może być również osoba prawna. 
§ 3. Przed wyznaczeniem syndyka upadłości 

przedsiębiorstwa państwowego sąd wysłu
cha opinii organu założycielskiego."; 

9) wart. 16: 
a) w § 1 na końcu dodaje się zdanie: "Postanowienie 

o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa państwo
wego doręcza się także jego organowi założyciels
kiemu oraz organowi uprawnionemu do reprezen
towania Skarbu Państwa . " , 

b) w § 2 na końcu dodaje się zdanie: "Zdanie drugie 
§ 1 stosuje się odpowiednio."; 

10) art. 17 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 17. Na postanowienie w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości służy rewizja ." ; 
11) wart. 19: 

a) w § 1, 2 i 3 wyrazy "przymus osobisty" zastępuje się 
wyrazami "środki przymusu", 

b) w § 4 wyrazy "przymusu osobistego" zastępuje się 
wyrazami "środków przymusu" , 

c) dodaje się § 5 w brzmieniu: 
§ 5. Do środków przymusu, o których mowa w para 

grafach poprzedzających, stosuje się odpowied
nio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego 
o egzekucji świadczeń niepieniężnych." ; 

. 12) w art. 25 skreśla się wyrazy "w Monitorze Polskim"; 

13) wart. 27 wyraz "hipotecznego" zastępuje się wyrazami 
"do ksiąg wieczystych ."; 

14) art. 30 otrzymuje brzmienie: 
" Art. 30. Małżonek upadłego może żądać wyłączenia 

rzeczy zaliczonych do masy upadłości , jeżeli 
stanowią one jego majątek odrębny. Małżonek 
upadłego może ponadto żądać wyłączenia rze
czy zaliczonych do masy upadłości, gdy stoso
wnie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opie
kuńczego istnieją podstawy do ograniczenia 
odpowiedzialności z majątku wspólnego." ; 

15) wart. 31 : 
a) w § 2 wyrazy "tylko syndykowi" skreśla się, 
b) w § 3 wyraz "zażalenia" zastępuje się wyrazem 

"rewizji" ; 
16) wart. 42 wyraz " prywatnego" zastępuje się wyrazem 

"cywilnego"; 
17) wart. 55 wyraz "zobowiązań" zastępuje się wyrazem 

"cywilnego"; 
18) wart. 63 wyrazy " w tym wydziale sądu " zastępuje się 

wyrazami "w tym sądzie" ; 

19) wart. 66: 
a) w § 2 wyrazy "sądowi grodzkiemu" zastępuje się 

wyrazami "sądowi rejonowemu", 
b) w § 3 skreśla się wyrazy "w wydziale cywilnym"; 

20) wart. 72 w § 2 wyrazy "przymusu osobistego" zastępuje 
się wyrazami "środków przymusu" ; 

21) wart 76 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu : 
,,§ 3a . Jeśli postępowanie dotyczy upadłości przedsię

biorstwa państwowego, postanowienie doręcza 
się również organowi założycielskiemu i orga
nowi uprawnionemu do reprezentowania Skar
bu Państwa . "; 
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22) wart. 77 wyrazy "sądu okręgowego" zastępuje się 
wyrazami "sądu rejonowego prowadzącego postępo
wanie"; 

23) wart. 79 skreśla się wyrazy " w Monitorze Polskim"; 
24) wart. 81 w § 1 skreśla się wyrazy "Monitorze Polskim i"; 
25) wart. 85 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

" Do osób tych stosuje się także przepisy o środkach 
przymusu wobec upadłego; środki te mogą być za
stosowane do wszystkich lub do niektórych z tych 
osób."; 

26) wart. 100 wyraz " pięciuset" zastępuje się wyrazami 
" trzystu tysięcy" ; 

27) w art. 113 dodaje s ię § 3 w brzmieniu : 
,,§ 3. Przed sprzedażą przedsiębiorstwa państwowego 

lub jego zakładu syndyk wysłucha wniosków 
rady pracowniczej, organu założycielskiego i or
ganu uprawnionego do reprezentowania Skarbu 
Państwa. "; 

28) wart. 114 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie: 
"Jeżeli zezwolenie dotyczy przedsiębiorstwa państwo
wego, sąd przed wydaniem postanowienia wysłucha 
wniosków rady pracowniczej, organu założycielskiego 
i organu uprawnionego do reprezentowania Skarbu 
Państwa. "; 

29) wart. 131 w § 2 wyraz "tysiąca" zastępuje się wyrazami 
" pięciuset tysięcy"; 

30) wart. 161 w § 3 na końcu dodaje się zdanie: "Jeżeli 
postępowan ie dotyczy przedsiębiorstwa państwowego, 
o ustaleniu listy wierzytelności powiadamia się organ 
założycielski oraz organ uprawniony do reprezentowa
nia Skarbu Państwa. "; 

31) wart. 162: 
a) w § 1 skreśla się wyrazy " w Monitorze Polskim", 
b) w § 2 na końcu dodaje się zdanie: " W razie upadłości 

przedsiębiorstwa państwowego sprzeciw może 
zgłosić także organ założycielski oraz organ upraw
niony do reprezentowania Skarbu Państwa. "; 

32) po art. 175 dodaje się art. 175a w brzmieniu: 
" Art. 175a. § 1. Podanie o dopuszczenie do zawarcia 

układu w razie upadłości przedsiębio
rstwa państwowego mogą złożyć tak
że organ założycielski oraz organ 
uprawniony do reprezentowania 
Skarbu Państwa. 

§ 2. Podanie, o którym mowa w § 1, może 
zawierać żądanie poprzedzenia postę
powania układowego publicznym za
proszeniem do składania ofert co do 
dalszego prowadzenia przedsiębiorst

wa, jego przekształcenia lub wykorzys
tania jego zdolności wytwórczej . Zgło
szone w tym trybie oferty mogą być 
rozpatrzone przy zawieraniu układu ."; 

33) wart. 177 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
,,3) jeżeli upadły nie prowadził księgowości , do której 

był zobowiązany, lub prowadził ją nierzetelnie, 
4) jeżeli upadły nie złożył w przepisanym terminie 

wniosku o ogłoszenie upadłości"; 
34) wart. 180: 

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1, 
b) dodaje się § 2 w brzmieniu : 

,, § 2. Do udz iału w zgromadzeniu wierzycieli w ra
zie upadłości przedsiębiorstwa państwowego 

wzywa się także organ założycielski oraz or
gan uprawniony do reprezentowania Skarbu 
Państwa również wtedy, gdy nie składały one 
podania i propozycji układowych. Ich zgoda 
jest niezbędna do zawarcia układu ."; 

35) wart. 189 w § 2 na końcu kropkę zastępuje się 

przecinkiem i dodaje wyrazy " a w razie upadłości 
przedsiębiorstwa państwowego - także organ założy
cielski oraz organ uprawniony do reprezentowania 
Skarbu Państwa"; 

36) wart. 197 w § 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz 
"kupiecką"; 

37) wart. 203 w § 1: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) koszty postępowania upadłościowego oraz ko
szty postępowania układowego poprzedzające
go ogłoszenie upadłości; wydatki połączone 
z zarządem i likwidacją masy upadłości, nie 
wyłączając podatków i innych danin publicz
nych, wsparcia dla upadłego i jego rodziny, oraz 
ciążące na nim należności alimentacyjne, a tak
że należności za pracę i renty z tytułu od
szkodowania za wywołanie choroby, niezdol
ności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak rów
nież koszty ostatniej choroby i zwykłego po
grzebu upadłego . ", 

b) skreśla się pkt 3; 

38) wart. 208: 
a) skreśla się wyrazy "w Monitorze Polskim", 
b) dotychczasową treść tego artykułu oznacza się jako 

§ 1 i dodaje § 2 w brzmieniu: 
,,§ 2. O sporządzeniu planu podziału majątku 

przedsiębiorstwa państwowego zawiadamia 
się organ założycielski i organ uprawniony do 
reprezentowania Skarbu Państwa .". 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 176, 
z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33, poz. 181 , z 1988 r. 
Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, poz. 33 oraz 
z 1990 r. Nr 6, poz. 36 i 37) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 132 otrzymuje brzmienie: 
" Art. 132. Na wniosek wierzyciela, który zgłosił 

wniosek o ogłoszenie upadłości spółdziel
ni, sąd może zarządzić postawienie jej 
w stan upadłości pomimo uchwały walnego 
zgromadzenia spółdzielni o dalszym jej ist
nieniu .", 

2) wart. 133 w zdaniu pierwszym wyrazy " na wniosek 
właściwego centralnego związku" zastępuje się wyraza
mi "na ich wniosek". W zdaniu drugim tego artykułu 
skreśla się drugą część zdania zaczynającą się od wyra
zów "a o przeznaczeniu" . 

Art. 3. Minister Sprawiedliwości ogłosi w Dzien
niku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo 
upadłościowe, z uwzględnieniem zmian wynikających 
z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego 
tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, para
grafów i punktów. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie w terminie miesiąca od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski 




