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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsi´biorstwach paƒstwowych.
1. Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych
funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej
(Dz. U. Nr 106, poz. 496) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia
25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 29 grudnia 1982 r. o urz´dzie Ministra
Finansów oraz urz´dach i izbach skarbowych
(Dz. U. Nr 45, poz. 289),
2) ustawà z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsi´biorstwa paƒstwowego oraz o jego
upad∏oÊci (Dz. U. Nr 36, poz. 165),
3) ustawà z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyci´˝ania kryzysu spo∏eczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 176),
4) ustawà z dnia 20 wrzeÊnia 1984 r. o ubezpieczeniach majàtkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45,
poz. 242),
5) ustawà z dnia 15 listopada 1984 r. o ∏àcznoÊci
(Dz. U. Nr 54, poz. 275),
6) ustawà z dnia 23 paêdziernika 1987 r. o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady funkcjonowania gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 181)
— uj´tych w obwieszczeniu Przewodniczàcego Komitetu Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu
ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. Nr 35, poz. 201),
7) ustawà z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 10, poz. 57),
8) ustawà z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy
— Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 20, poz. 107),
9) ustawà z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. Nr 17,
poz. 99),
10) ustawà z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298),
11) ustawà z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy
o przedsi´biorstwach paƒstwowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1991 r. Nr 2,
poz. 6)
— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Przemys∏u z dnia
22 lutego 1991 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. Nr 18, poz. 80),
12) ustawà z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw
o przedsi´biorstwach paƒstwowych oraz o gospo-

darce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz. U. Nr 75, poz. 329),
13) ustawà z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U.
Nr 101, poz. 444),
14) ustawà z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 464),
15) ustawà z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw i banków oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82),
16) ustawà z dnia 29 maja 1993 r. o zmianie ustawy
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. Nr 60,
poz. 280),
17) ustawà z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3),
18) ustawà z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach
kszta∏towania wynagrodzeƒ i Êrodków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 368),
19) ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o zmianie ustawy
— Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 113, poz. 547),
20) ustawà z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym
systemie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i z 1997 r.
Nr 121, poz. 770),
21) ustawà z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsi´biorstwie
paƒstwowym „Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz. U.
Nr 95, poz. 474),
22) ustawà z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy
o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych oraz ustawy o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. Nr 154, poz. 791),
23) ustawà z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu
niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa
oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90,
poz. 405),
24) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),
25) ustawà z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775),
26) ustawà z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjonowania
gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775),
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27) ustawà z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272),
28) ustawà z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwowym
przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta
Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675),
29) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r.
Nr 84, poz. 948),
30) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
31) ustawà z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu
osób pozbawionych wolnoÊci (Dz. U. Nr 123,
poz. 777),
32) ustawà z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujàcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306),
33) ustawà z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa
paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz. U.
Nr 84, poz. 948),
34) ustawà z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18),
35) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji
do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 10,
poz. 89),
36) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) tytu∏u rozdzia∏u 14 Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
oraz art. 67—70 ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. Nr 24,
poz. 122), które stanowià:
„Art. 67. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy organami za∏o˝ycielskimi przedsi´biorstw
paƒstwowych stajà si´ naczelne, centralne lub terenowe organy administracji paƒstwowej, które sprawowa∏y nadzór nad tymi przedsi´biorstwami.
2. Podmioty
gospodarcze,
wpisane
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy do rejestru przedsi´biorstw paƒstwowych,
stajà si´ z mocy prawa przedsi´biorstwami paƒstwowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
3. Organy prowadzàce dotychczas rejestr
przedsi´biorstw przeka˝à ten rejestr
wraz z nale˝àcà do niego dokumentacjà, w terminie trzech miesi´cy od daty
wejÊcia w ˝ycie ustawy, w∏aÊciwym sàdom, ustalonym w trybie przepisu
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art. 19 ust. 2. Do dnia przekazania tego
rejestru organy te prowadzà rejestr na
dotychczasowych zasadach.
4. Zjednoczenia przedsi´biorstw paƒstwowych podlegajà zniesieniu na zasadach oraz w trybie i terminie ustalonych przez Rad´ Ministrów.
Art. 68. 1. Dyrektorzy przedsi´biorstw paƒstwowych w okresie jednego miesiàca od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy przed∏o˝à
ogólnym zebraniom za∏óg projekty statutów przedsi´biorstw.
2. Ogólne zebrania za∏óg uchwalà statuty
przedsi´biorstw w okresie jednego
miesiàca od dnia przed∏o˝enia projektu.
Art. 69. 1. Traci moc dekret z dnia 26 paêdziernika
1950 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111).
2. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie dekretu wymienionego w ust. 1,
zachowujà moc do czasu zastàpienia
ich przepisami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy, o ile nie sà z nià
sprzeczne.
3. Do czasu wydania ustawy, o której mowa w art. 14 ust. 2, w sprawach tych
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
4. Do czasu wydania ustaw przewidzianych w art. 51 ust. 1 oraz dostosowania
ustaw wymienionych w tym przepisie
do postanowieƒ niniejszej ustawy do
przedsi´biorstw paƒstwowych stosuje
si´ przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikajàcymi z tej ustawy.
Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernikiem 1981 r.”;

2) art. 18 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urz´dzie
Ministra Finansów oraz urz´dach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1983 r.”;
3) art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie
gospodarki przedsi´biorstwa paƒstwowego oraz
o jego upad∏oÊci (Dz. U. Nr 36, poz. 165), który stanowi:
„Art. 47. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 1983 r.”;
4) art. 25 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej
regulacji prawnej w okresie przezwyci´˝ania kryzysu spo∏eczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 176), który stanowi:
„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z tym ˝e przepisy rozdzia∏u 1 ustawy
stosuje si´ poczàwszy od dnia zniesienia
stanu
wojennego,
wprowadzonego
uchwa∏à Rady Paƒstwa z dnia 12 grudnia
1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu
wojennego ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo Paƒstwa i zawieszonego uchwa∏à
Rady Paƒstwa z dnia 19 grudnia 1982 r.
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w sprawie zawieszenia stanu wojennego.”;
5) art. 76 ustawy z dnia 20 wrzeÊnia 1984 r. o ubezpieczeniach majàtkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45,
poz. 242), który stanowi:
„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1985 r.”;
6) art. 87 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o ∏àcznoÊci (Dz. U. Nr 54, poz. 275), który stanowi:
„Art. 87. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca
1985 r.”;
7) art. 19 i 23 ustawy z dnia 23 paêdziernika 1987 r.
o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady
funkcjonowania gospodarki narodowej (Dz. U.
Nr 33, poz. 181), które stanowià:
„Art. 19. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy zrzeszenia, utworzone w trybie art. 60 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 22, ulegajà likwidacji w terminie
trzech miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, chyba ˝e terminy ich likwidacji
up∏ywajà wczeÊniej.”
„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z tym ˝e przepisy art. 11 pkt 9 i pkt 13
lit. b) wchodzà w ˝ycie z dniem 31 marca
1988 r., a przepisy art. 3, art. 5 pkt 5 i 6,
art. 7, art. 8 pkt 2, art. 9, 10 i 14 wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1988 r.”;
8) art. 17 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych
warunkach konsolidacji gospodarki narodowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 10,
poz. 57), który stanowi:
„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z tym ˝e art. 1 i 2 oraz art. 4—7 obowiàzujà do dnia 31 grudnia 1990 r.”;
9) art. 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 20, poz. 107), który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
1989 r.”;
10) art. 2—7 i 9 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsi´biorstwach paƒstwowych
(Dz. U. Nr 17, poz. 99 i z 1991 r. Nr 2, poz. 6), które
stanowià:
„Art. 2. 1. Stosunek pracy dyrektora przedsi´biorstwa paƒstwowego powo∏anego przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wygasa
z up∏ywem dwóch lat od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie, je˝eli nie ustanie wczeÊniej.
2. Stosunek pracy dyrektora przedsi´biorstwa
paƒstwowego,
powo∏anego
w okresie trzech lat przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy z zachowaniem wymagaƒ art. 39 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, je˝eli nie ustanie wczeÊniej,
wygasa z up∏ywem 5 lat od daty powo∏ania.
3. W wypadkach ustania stosunku pracy
dyrektora przedsi´biorstwa paƒstwowego, o których mowa w ust. 1 i 2, przys∏uguje mu odprawa na zasadach okreÊlo-
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nych w art. 394 ustawy wymienionej
w art. 1. Odprawa nie przys∏uguje, je˝eli
dyrektor by∏ powo∏any na 5 lat i stosunek
pracy usta∏ z up∏ywem tego okresu lub
gdy bezpoÊrednio po ustaniu stosunku
pracy zosta∏ powo∏any ponownie na to
samo stanowisko.
4. Zasady wynagradzania dyrektorów powo∏anych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy ustala Rada Ministrów. Prowizja,
o której mowa w art. 398 ustawy o przedsi´biorstwach paƒstwowych, przys∏uguje równie˝ dyrektorom powo∏anym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 3. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o samorzàdzie za∏ogi przedsi´biorstwa paƒstwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123, z 1986 r.
Nr 17, poz. 88, z 1987 r. Nr 33, poz. 181
i z 1989 r. Nr 10, poz. 57) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
«Art. 3. Z zastrze˝eniem art. 398 ustawy
z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35,
poz. 201, z 1989 r. Nr 10, poz. 57
i Nr 20, poz. 107 oraz z 1990 r.
Nr 17, poz. 99) dzia∏alnoÊç w radzie pracowniczej przedsi´biorstwa oraz w radzie pracowniczej
zak∏adu ma charakter spo∏eczny.»;
2) w art. 24 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
«4) wyra˝anie zgody na utworzenie
lub przystàpienie do spó∏ki handlowej lub innej struktury organizacyjnej przewidzianej przepisami prawa bàdê nabycie jej udzia∏ów (akcji), jak równie˝ podejmowanie uchwa∏ w sprawie wystàpienia z takiej struktury, ˝àdania
jej rozwiàzania lub zbycia jej
udzia∏ów (akcji),»
b) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
«5) wyra˝anie zgody na odstàpienie
od przeprowadzenia przetargu
przy oddawaniu sk∏adników majàtku przedsi´biorstwa osobom
prawnym lub fizycznym do korzystania, w formie przewidzianej
w prawie cywilnym, w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
jak równie˝ wyra˝anie zgody na
oddanie Êrodków trwa∏ych stanowiàcych sk∏adniki majàtku przedsi´biorstwa do korzystania osobom prawnym lub fizycznym,»
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
«10) wyra˝anie zgody na zbywanie
Êrodków trwa∏ych stanowiàcych
przedmiot sta∏ego u˝ytku przedsi´biorstwa oraz na dokonanie
darowizny,»;
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3) art. 34 skreÊla si´.
Art. 4. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zak∏adowych systemów
wynagradzania (Dz. U. z 1988 r. Nr 28,
poz. 196 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192
i Nr 48, poz. 261) w art. 1:
1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
«6. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, po porozumieniu z ogólnokrajowymi organizacjami zwiàzkowymi, okreÊla zasady wynagradzania kierowników i tymczasowych kierowników zak∏adów pracy, wymienionych w ust. 1 pkt 2—4, 6 i 7, z zastrze˝eniem ust. 7. Zasady wynagradzania kierowników jednostek wymienionych w pkt 1 i 5 regulujà odr´bne przepisy.»;
2) w ust. 7 skreÊla si´ liczb´ «5».
Art. 5 . W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 3, poz. 10 i Nr 74,
poz. 437) w art. 16 ust. 2 i 3 skreÊla si´.
Art. 6. 1. W ustawie z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 10, poz. 57) art. 1—7,
10 oraz w art. 16 ust. 2 skreÊla si´.
2. Post´powanie w sprawach prowadzonych na zasadach i w trybie okreÊlonych
na podstawie art. 4 lub art. 7 ustawy,
o której mowa w ust. 1, niezakoƒczone
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
toczy si´ na zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie o przedsi´biorstwach
paƒstwowych.
3. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy Rada Ministrów przedstawi Sejmowi informacj´ o wykorzystaniu
uprawnieƒ wynikajàcych z przepisów
art. 1—7 ustawy, o której mowa w ust. 1.
Art. 7. 1. Traci moc ustawa z dnia 29 czerwca
1983 r. o poprawie gospodarki przedsi´biorstwa paƒstwowego oraz o jego upad∏oÊci (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 46
i z 1989 r. Nr 3, poz. 10).
2. Do post´powania o poprawie gospodarki przedsi´biorstwa paƒstwowego lub
o upad∏oÊci, wszcz´tego przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.”
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
11) art. 49 ust. 2 i art. 51 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r.
o prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz. U. Nr 51, poz. 298), które stanowià:
Art. 49. „2. Niezakoƒczone post´powanie likwidacyjne przedsi´biorstwa paƒstwowego,
wszcz´te na podstawie art. 29 ustawy
z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych, kontynuuje
si´ na podstawie ustawy niniejszej.”
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„Art. 51. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
12) art. 4—6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsi´biorstwach paƒstwowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 1991 r. Nr 2, poz. 6), które stanowià:
„Art. 4. 1. Przedsi´biorstwa paƒstwowe utworzone przez terenowe organy administracji
paƒstwowej na podstawie uchwa∏ rad
narodowych pozostajà nadal przedsi´biorstwami paƒstwowymi, o ile nie sta∏y
si´ na podstawie odr´bnych przepisów
mieniem komunalnym.
2. W stosunku do przedsi´biorstw, o których mowa w ust. 1, uprawnienia i obowiàzki organu za∏o˝ycielskiego pe∏ni
w∏aÊciwy wojewoda, z zastrze˝eniem
ust. 3.
3. W stosunku do wspólnych przedsi´biorstw paƒstwowych utworzonych
przez terenowe organy administracji
paƒstwowej na podstawie uchwa∏ rad
narodowych uprawnienia i obowiàzki
organu za∏o˝ycielskiego pe∏ni wojewoda
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ przedsi´biorstwa.
Art. 5. 1. Uprawnienie do prowizji, o której mowa
w art. 398 ustawy o przedsi´biorstwach
paƒstwowych, przys∏uguje od dnia
1 kwietnia 1990 r.
2. Uprawnienie do prowizji od zysku na zasadach okreÊlonych w art. 398 za okres
od dnia 1 kwietnia 1990 r. do dnia
31 grudnia 1990 r. przys∏uguje równie˝
cz∏onkom rad pracowniczych.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
13) art. 3, art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 19 lipca
1991 r. o zmianie ustaw o przedsi´biorstwach paƒstwowych oraz o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 75, poz. 329), które stanowià:
„Art. 3. Przedsi´biorstwa, które do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, w wykonaniu prawomocnych decyzji lub orzeczeƒ wydanych przez
w∏aÊciwe organy na podstawie odr´bnych
ustaw, przekaza∏y mienie w postaci Êrodków trwa∏ych innym osobom fizycznym
lub prawnym — dokonujà zmniejszenia
funduszu za∏o˝ycielskiego, z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych w art. 4 ust. 3, 6 i 7
ustawy o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych.”
Art. 4. „1. Minister Przemys∏u i Handlu og∏osi
w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy o przedsi´biorstwach paƒstwowych,
z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych
z przepisów og∏oszonych przed dniem
wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciàg∏ej numeracji artyku∏ów,
ust´pów i punktów.”
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„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym zosta∏a og∏oszona.”;
14) art. 82 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach
(Dz. U. Nr 101, poz. 444), który stanowi:
„Art. 82. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1992 r.”;
15) art. 67 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 107, poz. 464), który stanowi:
„Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1992 r., z tym ˝e art. 64 wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
16) art. 57 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw i banków oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82),
który stanowi:
„Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
17) art. 2 ustawy z dnia 29 maja 1993 r. o zmianie ustawy o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U.
Nr 60, poz. 280), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
18) art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3), który stanowi:
„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
19) art. 40 ustawy z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach
kszta∏towania wynagrodzeƒ i Êrodków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 368),
który stanowi:
„Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie od pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym ustawa zosta∏a og∏oszona.”;
20) art. 20 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547), który stanowi:
„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 13, 17 i 19, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia, oraz art. 18 ust. 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r.”;
21) art. 10 i 11 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1,
poz. 2 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), które stanowià:
„Art. 10. Post´powanie w sprawie odwo∏ania dyrektora przedsi´biorstwa paƒstwowego,
wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, toczy
si´ na dotychczasowych zasadach.
Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
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22) art. 50 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsi´biorstwie paƒstwowym „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 95, poz. 474), który stanowi:
„Art. 50. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 9 ust. 2 oraz przepisów rozdzia∏u 4, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1996 r.”;
23) art. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie
ustawy o gospodarce finansowej przedsi´biorstw
paƒstwowych oraz ustawy o przedsi´biorstwach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 154, poz. 791), który stanowi:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1996 r.”;
24) art. 38 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
Nr 90, poz. 405), który stanowi:
„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
25) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:
„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73
ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;
26) art. 77 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775),
który stanowi:
„Art. 77. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
przepisy art. 4, 25, 39, 48—50, 63 i 70—73
oraz rozdzia∏u 2 dzia∏u IV wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;
27) art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156,
poz. 775), który stanowi:
„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 1997 r., z wyjàtkiem art. 14 pkt 2 i art. 17 pkt 2—13, które wchodzà w ˝ycie z dniem 8 kwietnia
1997 r.”;
28) art. 25 ustawy z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272), który stanowi:
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„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

nak nie wczeÊniej ni˝ dnia 2 stycznia
2001 r.”;

29) art. 45 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwowym
przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta
Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675), który stanowi:
„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

35) art. 139 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18), który stanowi:
„Art. 139. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) rozdzia∏u 13 i art. 136, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia,
2) art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 24 miesi´cy od
dnia og∏oszenia.”;

30) art. 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r.
Nr 84, poz. 948), który stanowi:
„Art. 88. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych ustawà — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdowym, z wyjàtkiem:
1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48,
art. 54, art. 83 i art. 87, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,
2) przepisów art. 85, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;
31) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:
„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;
32) art. 16 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoÊci (Dz. U. Nr 123,
poz. 777), który stanowi:
„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;
33) art. 30 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), który stanowi:
„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie miesiàca od dnia jej og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 10 i 11, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., oraz
art. 18 w zakresie zmian okreÊlonych
w pkt 3, a tak˝e art. 19, 20, 23 i 24, które
wchodzà w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie 3 miesi´cy
od dnia og∏oszenia.”;
34) art. 83 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948), który stanowi:
„Art. 83. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) rozdzia∏u 7, art. 65—67, art. 70, które
wchodzà w ˝ycie w terminie, o którym
mowa w art. 8 ust. 3,
2) art. 69 pkt 10, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 31 grudnia 2000 r.,
3) art. 69 pkt 9 i pkt 21 oraz art. 74, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.,
4) art. 71, który wchodzi w ˝ycie w terminie, o którym mowa w art. 8 ust. 3, jed-

36) art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r.
Nr 10, poz. 89), który stanowi:
„Art. 36. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 1 miesiàca od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 21 i 22, art. 25 pkt 2 oraz art. 31, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 2 miesi´cy od dnia powo∏ania pierwszego
sk∏adu Komisji,
1a) art. 16—18, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 marca 2002 r.,
2) art. 19, 24, 26, 28 i 29, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.”;
37) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253), który stanowi:
„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,
2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1,
art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,
4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,
5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1
oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,
6) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 19 pkt 3, art. 27,
art. 33, art. 35, art. 40, art. 46 pkt 1 i 4,
art. 52 pkt 2 oraz pkt 13 w zakresie dotyczàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, art. 54
oraz art. 63 pkt 3 i pkt 9, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”

Minister Gospodarki: J. Piechota
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2002 r.
(poz. 981)

USTAWA
z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1.1) Przedsi´biorstwo paƒstwowe jest samodzielnym, samorzàdnym i samofinansujàcym si´
przedsi´biorcà posiadajàcym osobowoÊç prawnà.
Art. 2. 1. Organy przedsi´biorstwa samodzielnie
podejmujà decyzje oraz organizujà dzia∏alnoÊç we
wszystkich sprawach przedsi´biorstwa, zgodnie z przepisami prawa i w celu wykonania zadaƒ przedsi´biorstwa.
2. Organy paƒstwowe mogà podejmowaç decyzje
w zakresie dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa paƒstwowego tylko w wypadkach przewidzianych przepisami
ustawowymi.
Art. 3. 1.2) Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli zakres stosowania przepisów ustawy do
przedsi´biorstw paƒstwowych podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej oraz ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych3) i Narodowemu Bankowi
Polskiemu.
1a.4) Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstw, o których mowa w ust. 1, w sprawach,
do których na podstawie ust. 1 nie stosuje si´ przepisów niniejszej ustawy.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli równie˝ zakres stosowania przepisów ustawy do
przedsi´biorstw paƒstwowych wykonujàcych w ca∏oÊci lub w przewa˝ajàcej cz´Êci zadania dla potrzeb
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa Paƒstwa, a tak˝e do wykonujàcych te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsi´biorstw.
————————
1) Ze zmianà

wprowadzonà przez art. 26 pkt 1 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1997 r.
2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 12 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoÊci (Dz. U. Nr 123, poz. 777), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r.
3) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 94 ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 928), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1999 r.
4) Dodany przez art. 5 ustawy z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 15 maja 1997 r.

Art. 4. 1. Przepisów ustawy, z wyjàtkiem przepisów
o Krajowym Rejestrze Sàdowym5) oraz o prowizji od
zysku przedsi´biorstwa paƒstwowego, nie stosuje si´
do:
1) (skreÊlony),6)
2) przedsi´biorstwa paƒstwowego „Porty Lotnicze”,
3) przedsi´biorstwa paƒstwowego Polskie Linie Lotnicze „Lot”,7)
4)8) paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Polska”.
2. Przepisów ustawy, z wyjàtkiem przepisów o Krajowym Rejestrze Sàdowym5), nie stosuje si´ do:
1) banków,
2) (skreÊlony),9)
3)10) paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci
publicznej „Zak∏ad Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych”.
Rozdzia∏ 2
Tworzenie przedsi´biorstw paƒstwowych
Art. 5. Przedsi´biorstwa paƒstwowe mogà byç
tworzone jako:
1) przedsi´biorstwa dzia∏ajàce na zasadach ogólnych,
2) przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej.
————————
5) Ze zmianà wprowadzonà

przez art. 64 pkt 5 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
Nr 121, poz. 769 i z 2000 r. Nr 84, poz. 948), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
6) Przez art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa
paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz. U. Nr 84,
poz. 948), który wszed∏ w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca
przypadajàcego po dniu wydania postanowienia o wpisie
„Polskich Kolei Paƒstwowych Spó∏ka Akcyjna” do rejestru
handlowego.
7) Przedsi´biorstwo paƒstwowe Polskie Linie Lotnicze „Lot”
zosta∏o przekszta∏cone w spó∏k´ stosownie do ustawy
z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekszta∏ceniu w∏asnoÊciowym
przedsi´biorstwa paƒstwowego Polskie Linie Lotnicze
„LOT” (Dz. U. Nr 61, poz. 280), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
8 lipca 1991 r.
8) Dodany przez art. 38 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒstwowym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej
„Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 paêdziernika 1997 r.
9) Przez art. 68 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach
(Dz. U. Nr 101, poz. 444), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1992 r.
10) Dodany przez art. 135 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
— Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
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Art. 6. 1. Przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej
majà przede wszystkim na celu bie˝àce i nieprzerwane
zaspokajanie potrzeb ludnoÊci. W szczególnoÊci przedsi´biorstwa te majà na celu produkcj´ lub Êwiadczenie
us∏ug w zakresie:
1) in˝ynierii sanitarnej,

Poz. 981

ma na celu zbadanie i ocen´ potrzeby oraz warunków
utworzenia przedsi´biorstwa.
2. Organ zamierzajàcy utworzyç przedsi´biorstwo
paƒstwowe powo∏uje w tym celu zespó∏ przygotowawczy, który dokonuje niezb´dnych ustaleƒ i przedstawia
swojà opini´.

2) komunikacji miejskiej,
Rozdzia∏ 3

3) zaopatrzenia ludnoÊci w energi´ elektrycznà, gazowà i cieplnà,

Przedsi´biorstwa mieszane

4) zarzàdu paƒstwowymi zasobami lokalowymi,
5) zarzàdu paƒstwowymi terenami zielonymi,
6) zarzàdu uzdrowiskami,
7) us∏ug pogrzebowych i utrzymania urzàdzeƒ cmentarnych,
8) us∏ug kulturalnych.
2. Organ za∏o˝ycielski, w granicach obowiàzujàcych przepisów, okreÊla zakres i warunki, na jakich
przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej obowiàzane
sà Êwiadczyç us∏ugi na rzecz ludnoÊci.

Art. 10. 1. Organy administracji paƒstwowej mogà
tworzyç i likwidowaç przedsi´biorstwa mi´dzynarodowe wspólnie z innymi paƒstwami.
2. Warunki tworzenia i likwidowania oraz zasady
funkcjonowania takich przedsi´biorstw okreÊlajà porozumienia i umowy mi´dzy zainteresowanymi paƒstwami.
Art. 11.12) Przedsi´biorstwo paƒstwowe mo˝e
w celach gospodarczo uzasadnionych tworzyç jednostki gospodarcze, przewidziane w przepisach prawa.

3. Organ za∏o˝ycielski ma obowiàzek dotowania
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej,
którego dzia∏alnoÊç jest nierentowna, ale konieczna ze
wzgl´du na potrzeb´ zaspokajania potrzeb ludnoÊci.

Statut przedsi´biorstwa

4. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla warunki i zasady dzia∏ania przedsi´biorstw u˝ytecznoÊci publicznej.

Art. 12. 1. Statut przedsi´biorstwa reguluje struktur´ organizacyjnà przedsi´biorstwa oraz inne sprawy
przewidziane w niniejszej ustawie.

Art. 7. 1. Przedsi´biorstwa paƒstwowe tworzà:

2. Statut uchwala ogólne zebranie pracowników na
wniosek dyrektora przedsi´biorstwa.

1) naczelne oraz centralne organy administracji paƒstwowej,
2) Narodowy Bank Polski i banki paƒstwowe,
zwane w dalszych przepisach ustawy organami za∏o˝ycielskimi.
2. W uzasadnionych wypadkach inny organ paƒstwowy ni˝ organ okreÊlony w ust. 1 mo˝e utworzyç
przedsi´biorstwo paƒstwowe po porozumieniu z naczelnym lub centralnym organem administracji paƒstwowej w∏aÊciwym ze wzgl´du na rodzaj dzia∏alnoÊci
tworzonego przedsi´biorstwa.
3. Akt o utworzeniu przedsi´biorstwa okreÊla jego
nazw´, rodzaj, siedzib´ i przedmiot dzia∏ania.
4. Akt o utworzeniu przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci
publicznej mo˝e okreÊlaç równie˝ zasady i warunki powo∏ywania zak∏adów, filii, oddzia∏ów oraz innych wewn´trznych jednostek organizacyjnych przedsi´biorstwa, które sporzàdzajà bilans.
Art. 8. (skreÊlony).11)
Art. 9. 1. Utworzenie przedsi´biorstwa paƒstwowego poprzedza post´powanie przygotowawcze, które
————————
11) Przez art. 13

pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Rozdzia∏ 4

Art. 13. 1. Zatwierdzenia przez organ za∏o˝ycielski
wymagajà statuty nast´pujàcych przedsi´biorstw paƒstwowych:
1) u˝ytecznoÊci publicznej,
2) handlu zagranicznego,
3) stacji radiowych i telewizyjnych, przemys∏u teleelektronicznego, transportu samochodowego i budownictwa ∏àcznoÊci,
4) Paƒstwowej Komunikacji Samochodowej oraz zak∏adów naprawczych taboru kolejowego.
1a.13) W przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej,
dla którego organem za∏o˝ycielskim jest wojewoda
i którego dzia∏alnoÊç wykracza poza obszar województwa, statut zatwierdza wojewoda w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym ze wzgl´du na przedmiot dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa.
2. Podj´cie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu
powinno nastàpiç w mo˝liwie krótkim terminie, nie
d∏u˝szym jednak ni˝ 3 miesiàce od przed∏o˝enia statutu organowi za∏o˝ycielskiemu.
————————
12) Ze zmianà

wprowadzonà przez art. 13 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 11.
13) Dodany przez art. 13 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 11.
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Rozdzia∏ 5
Rejestr przedsi´biorstw paƒstwowych
Art. 14.14) Przedsi´biorstwo paƒstwowe podlega
obowiàzkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego.
Art. 15. (skreÊlony).15)
Art. 16.16) Przedsi´biorstwo paƒstwowe uzyskuje
osobowoÊç prawnà z chwilà wpisania do Krajowego
Rejestru Sàdowego.
Art. 17. (skreÊlony).17)
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wa w art. 551 Kodeksu cywilnego, i wykreÊleniu przedsi´biorstwa paƒstwowego z Krajowego Rejestru Sàdowego, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.
2. (skreÊlony).20)
3. (skreÊlony).20)
Art. 19. 1. Likwidacja przedsi´biorstwa paƒstwowego mo˝e nastàpiç, je˝eli:
1)21) przedsi´biorstwo prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà ze stratà w ciàgu kolejnych szeÊciu miesi´cy,
1a) (skreÊlony),22)

Rozdzia∏ 6
¸àczenie, podzia∏, likwidacja i upad∏oÊç
przedsi´biorstw18)
Art. 18. 1. ¸àczenie i podzia∏ przedsi´biorstwa paƒstwowego utworzonego w trybie okreÊlonym w art. 7
zarzàdza organ za∏o˝ycielski z w∏asnej inicjatywy, za
zgodà rady pracowniczej bàdê na wniosek rady pracowniczej przedsi´biorstwa lub na wniosek kierownika
zak∏adu przedsi´biorstwa wielozak∏adowego, poparty
przez rad´ pracowniczà zak∏adu lub nie mniej ni˝ 50%
za∏ogi zak∏adu, w którym nie ma rady pracowniczej.
2. W celu lepszego wykorzystania Êrodków produkcji oraz poprawy efektywnoÊci gospodarki w∏aÊciwy ze
wzgl´du na przedmiot dzia∏ania przedsi´biorstw minister mo˝e podejmowaç decyzje w sprawie podzia∏u
przedsi´biorstwa paƒstwowego:
1) z w∏asnej inicjatywy,
2) na wniosek organu za∏o˝ycielskiego lub rady pracowniczej przedsi´biorstwa,
3) na wniosek rady pracowniczej i kierownika zak∏adu
sporzàdzajàcego bilans lub kierownika takiego zak∏adu, w którym nie ma rady pracowniczej,
po zasi´gni´ciu opinii organu za∏o˝ycielskiego oraz
organów przedsi´biorstwa. Od decyzji tych przys∏uguje sprzeciw na podstawie art. 63.
Art. 18a.19) 1.16) Likwidacja przedsi´biorstwa paƒstwowego polega na zadysponowaniu jego sk∏adnikami materialnymi i niematerialnymi, o których mo————————
14) W brzmieniu

ustalonym przez art. 64 pkt 1 ustawy wymienionej w przypisie 5.
15) Przez art. 64 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 5.
16) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 64 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 5.
17) Przez art. 64 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 5, który wszed∏ w ˝ycie w pierwszym dniu miesiàca przypadajàcego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP S.A.
do rejestru handlowego, jednak nie wczeÊniej ni˝ dnia
2 stycznia 2001 r.
18) Tytu∏ rozdzia∏u w brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 4
ustawy wymienionej w przypisie 11.
19) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 1991 r.
o zmianie ustaw o przedsi´biorstwach paƒstwowych oraz
o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz. U. Nr 75, poz. 329), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 1991 r.

2) prawomocnym wyrokiem sàdu lub ostatecznà decyzjà administracyjnà zakazano przedsi´biorstwu
dzia∏ania we wszystkich dziedzinach obj´tych dotychczasowym przedmiotem dzia∏ania, a przedsi´biorstwo nie podj´∏o dzia∏alnoÊci w innej dziedzinie,
3)23) z wnioskiem takim zwróci si´ zarzàd komisaryczny,
4)24) ponad po∏ow´ aktywów ogó∏em przedsi´biorstwa ∏àcznie:
a) stanowià udzia∏y, inne tytu∏y uczestnictwa
w spó∏kach lub obligacje,
b) oddano do u˝ywania innym osobom na podstawie umów prawa cywilnego.
2.25) Decyzj´ o likwidacji podejmuje organ za∏o˝ycielski z w∏asnej inicjatywy bàdê na wniosek rady pracowniczej przedsi´biorstwa, o ile minister w∏aÊciwy do
spraw Skarbu Paƒstwa26) nie zg∏osi sprzeciwu, wraz
z uzasadnieniem, w terminie dwóch tygodni.
Art. 20.27) Od decyzji organu za∏o˝ycielskiego,
o której mowa w art. 19 ust. 2, radzie pracowniczej i dyrektorowi przedsi´biorstwa przys∏uguje sprzeciw
w trybie art. 63.
————————
20) Przez art. 1

pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw
paƒstwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych oraz ustawy
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. Nr 154,
poz. 791), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1996 r.
22) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 19, a nast´pnie skreÊlony przez art. 2 pkt 1
lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 21.
23) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy
wymienionej w przypisie 19.
24) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 13 pkt 5 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 11.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 5 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 11.
26) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 19 i art. 94 ustawy wymienionej w przypisie 3.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 19.

Dziennik Ustaw Nr 112

— 7307 —

Art. 21.28) Z chwilà postawienia przedsi´biorstwa
paƒstwowego w stan likwidacji:
1) organ za∏o˝ycielski odwo∏uje dyrektora przedsi´biorstwa i wyznacza likwidatora,
2) ulegajà rozwiàzaniu, z mocy prawa, organy samorzàdu za∏ogi przedsi´biorstwa,
3)29) kompetencje rady pracowniczej do zatwierdzania
rocznych sprawozdaƒ finansowych przedsi´biorstw paƒstwowych, postawionych w stan likwidacji, wykonuje organ za∏o˝ycielski.
Art. 22. 1.30) Zamiar wraz z za∏o˝eniami dokonania
po∏àczenia, podzia∏u oraz likwidacji przedsi´biorstwa
paƒstwowego przedstawia si´ w formie pisemnej
ogólnemu zebraniu pracowników lub radzie pracowniczej przedsi´biorstwa oraz zwiàzkom zawodowym
dzia∏ajàcym w przedsi´biorstwie w celu uzyskania opinii.
2. W wypadku wniosku o likwidacj´ przedsi´biorstwa opinia mo˝e zawieraç propozycje zmierzajàce do
wyprowadzenia przedsi´biorstwa z trudnej sytuacji
gospodarczej.
Art. 23. 1. Przed podj´ciem decyzji o po∏àczeniu,
podziale lub likwidacji przedsi´biorstwa przeprowadza
si´ post´powanie przygotowawcze.
2.31) Do przeprowadzenia post´powania przygotowawczego organ za∏o˝ycielski powo∏uje zespó∏ przygotowawczy. Zespó∏ ten ma zbadaç przyczyny, cel, potrzeb´ i warunki zamierzonych zmian organizacyjnych
oraz przedstawiç opini´, a w przypadku likwidacji — jej
program.
Art. 24.32) Przedsi´biorstwo paƒstwowe mo˝e byç
postawione w stan upad∏oÊci.
Art. 24a.33) 1. Z dniem og∏oszenia upad∏oÊci przedsi´biorstwa paƒstwowego:
1) organ za∏o˝ycielski odwo∏uje dyrektora przedsi´biorstwa i wyznacza reprezentanta upad∏ego,
2) ulegajà rozwiàzaniu, z mocy prawa, organy samorzàdu za∏ogi przedsi´biorstwa.
2. Wynagrodzenie reprezentanta upad∏ego ustala
s´dzia komisarz, na wniosek organu za∏o˝ycielskiego,
zgodnie z przepisami prawa upad∏oÊciowego.
3. Wynagrodzenie reprezentanta upad∏ego wyp∏acane jest z funduszu masy upad∏oÊci i zaliczane do
kosztów post´powania upad∏oÊciowego.
————————
28) W brzmieniu

ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 19.
29) Dodany przez art. 13 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 11.
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 11.
31) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 19.
32) Ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1 skreÊlone przez art. 13 pkt 8
ustawy wymienionej w przypisie 11.
33) Dodany przez art. 13 pkt 9 ustawy wymienionej w przypisie 11.
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Art. 24b.33) Z dniem og∏oszenia o wszcz´ciu post´powania upad∏oÊciowego wobec likwidowanego
przedsi´biorstwa post´powanie likwidacyjne ulega zawieszeniu, a nast´pnie, z dniem og∏oszenia upad∏oÊci,
umorzeniu z mocy prawa.
Art. 24c.33) W sprawach nieuregulowanych niniejszà ustawà majà zastosowanie przepisy prawa upad∏oÊciowego.
Art. 25. 1.34) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób ∏àczenia, podzia∏u i likwidacji
przedsi´biorstw paƒstwowych.
2.35) Do likwidacji przedsi´biorstwa paƒstwowego
na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia
1991 r. — Prawo bud˝etowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18 i Nr 34,
poz. 150)36) stosuje si´ ust. 1.
Rozdzia∏ 7
Organizacja przedsi´biorstwa paƒstwowego
Art. 26. 1. Tworzenie zak∏adów i innych jednostek
organizacyjnych przedsi´biorstwa paƒstwowego, system kontroli wewn´trznej, stosunki prawne mi´dzy
jednostkami organizacyjnymi wchodzàcymi w sk∏ad
przedsi´biorstwa oraz zasady wyst´powania w stosunkach prawnych z innymi jednostkami organizacyjnymi
okreÊla statut przedsi´biorstwa.
2. W przedsi´biorstwie wielozak∏adowym zakres
praw i obowiàzków zak∏adów powinien odpowiadaç
charakterowi ich dzia∏alnoÊci oraz warunkom i potrzebom.
Art. 27. 1. Regulamin organizacyjny przedsi´biorstwa paƒstwowego okreÊla szczegó∏owo zakres dzia∏ania, podzia∏ czynnoÊci i odpowiedzialnoÊç osób pe∏niàcych funkcje kierownicze i samodzielne w przedsi´biorstwie.
2. Regulamin organizacyjny przedsi´biorstwa ustala dyrektor po zasi´gni´ciu opinii rady pracowniczej.
Art. 28. 1. Statut przedsi´biorstwa paƒstwowego
mo˝e przewidywaç powo∏anie jako organów doradczych i opiniodawczych dyrektora — kolegium przedsi´biorstwa oraz rady techniczno-ekonomicznej.
2. Cz∏onków tych organów powo∏uje dyrektor
przedsi´biorstwa.
————————
34) W brzmieniu

ustalonym przez art. 13 pkt 10 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 11.
35) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy wymienionej
w przypisie 19, a nast´pnie oznaczenie i brzmienie zmienione przez art. 13 pkt 10 lit. c) ustawy wymienionej
w przypisie 11 oraz przez art. 70 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw
paƒstwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1996 r.
36) Obecnie: odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r., stosownie do art. 189 tej ustawy.
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Art. 29. 1. Statut przedsi´biorstwa mo˝e przewidywaç powo∏anie przez dyrektora przedsi´biorstwa komisji do rozstrzygania sporów majàtkowych mi´dzy
jednostkami organizacyjnymi, wchodzàcymi w sk∏ad
przedsi´biorstwa.
2. Komisji przewodniczy radca prawny przedsi´biorstwa.
3. Je˝eli statut nie stanowi inaczej, orzeczenie komisji jest ostateczne.
Rozdzia∏ 8
Organy przedsi´biorstwa paƒstwowego
Art. 30. Organami przedsi´biorstwa paƒstwowego
sà: ogólne zebranie pracowników (delegatów), rada
pracownicza i dyrektor przedsi´biorstwa.

Poz. 981

6) rozwiàzania ze skutkiem natychmiastowym umowy
o zarzàdzanie przedsi´biorstwem lub z up∏ywem
terminu jej wypowiedzenia,
7) Êmierci dyrektora.
Art. 34. 1. Dyrektora przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci
publicznej powo∏uje i odwo∏uje organ za∏o˝ycielski.
1a.38) W przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej,
dla którego organem za∏o˝ycielskim jest wojewoda
i którego dzia∏alnoÊç wykracza poza obszar województwa, dyrektora przedsi´biorstwa powo∏uje i odwo∏uje
wojewoda w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym ze
wzgl´du na przedmiot dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa.
2.39) Od decyzji organu za∏o˝ycielskiego, o której
mowa w ust. 1 i 1a, przys∏uguje radzie pracowniczej
sprzeciw w trybie art. 63.

Art. 31. Kompetencje ogólnego zebrania pracowników (delegatów) i rady pracowniczej okreÊla ustawa
o samorzàdzie za∏ogi przedsi´biorstwa paƒstwowego.

Art. 35. 1. Dyrektora przedsi´biorstwa powo∏uje si´
spoÊród kandydatów wy∏onionych w drodze konkursu.
Powo∏anie dyrektora bez przeprowadzenia konkursu
jest niewa˝ne.

Art. 32. 1. Dyrektor przedsi´biorstwa paƒstwowego zarzàdza przedsi´biorstwem i reprezentuje je na zewnàtrz.

2.40) W sk∏ad komisji konkursowej wchodzà trzy
osoby wskazane przez organ za∏o˝ycielski i dwie wskazane przez rad´ pracowniczà.

2. Dyrektor przedsi´biorstwa paƒstwowego, dzia∏ajàc zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialnoÊç.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla organizacj´ i tryb przeprowadzania konkursu.

Art. 33. 1. Dyrektora przedsi´biorstwa paƒstwowego powo∏uje rada pracownicza.
2. W przedsi´biorstwach nowo organizowanych
pierwszego dyrektora przedsi´biorstwa powo∏uje organ za∏o˝ycielski. W tym samym trybie organ za∏o˝ycielski mo˝e powo∏aç dyrektora, je˝eli rada pracownicza przedsi´biorstwa w terminie 6 miesi´cy nie wykorzysta∏a uprawnieƒ przewidzianych w ust. 1.
3. Do czasu powo∏ania dyrektora w przedsi´biorstwach nowo organizowanych organ za∏o˝ycielski mo˝e wyznaczyç tymczasowego kierownika przedsi´biorstwa na okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy. Przepis ten nie
narusza uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym ust. 2.
Art. 33a.37) Organ uprawniony do powo∏ania dyrektora mo˝e wyznaczyç tymczasowego kierownika
przedsi´biorstwa równie˝ w innych przypadkach ni˝
okreÊlone w art. 33 i 41, a w szczególnoÊci:
1) odwo∏ania dyrektora,
2) rezygnacji dyrektora z zajmowanego stanowiska,
3) wygaÊni´cia okresu, na jaki dyrektor by∏ powo∏any,
4) zawieszenia przez sàd post´powania upad∏oÊciowego,
5) zakoƒczenia lub przerwania post´powania naprawczego,
————————
37) Dodany przez

pisie 11.

art. 13 pkt 11 ustawy wymienionej w przy-

Art. 36. Dyrektora przedsi´biorstwa powo∏uje si´
na okres 5 lat lub na czas nieokreÊlony.
Art. 37. 1.41) Rada pracownicza mo˝e odwo∏aç dyrektora przedsi´biorstwa za zgodà organu za∏o˝ycielskiego. Organ za∏o˝ycielski przedstawia stanowisko
w terminie jednego miesiàca od dnia wystàpienia rady
pracowniczej w tej sprawie.
2.41) Odwo∏anie dyrektora bez zgody organu za∏o˝ycielskiego jest niewa˝ne.
3. (skreÊlony).42)
4.43) W razie nieodwo∏ania dyrektora przez rad´
pracowniczà z przyczyn, o których mowa w art. 42, dyrektora przedsi´biorstwa odwo∏uje organ za∏o˝ycielski.
5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przys∏uguje
radzie pracowniczej sprzeciw w trybie art. 63.
————————
38) Dodany przez

art. 13 pkt 12 lit. a) ustawy wymienionej
w przypisie 11.
39) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 13 pkt 12 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 11.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 19.
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r.
Nr 1, poz. 2 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 6 stycznia 1995 r.
42) Przez art. 8 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 41.
43) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w przypisie 19.
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Art. 37a.44) 1. Organ za∏o˝ycielski mo˝e odwo∏aç
dyrektora, je˝eli:
1) dyrektor w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji dopuszcza
si´ ra˝àcego naruszenia prawa,
2) zaistnia∏y przes∏anki okreÊlone w art. 52 § 1 lub
art. 53 § 1 Kodeksu pracy,
3)45) przedsi´biorstwo paƒstwowe przez co najmniej
3 kolejne miesiàce nie wype∏nia wobec Skarbu
Paƒstwa zobowiàzaƒ z tytu∏u podatków,
4)46) przedsi´biorstwo paƒstwowe przekroczy∏o wskaêniki przyrostu przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, ustalone przez Trójstronnà Komisj´ do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych lub Rad´ Ministrów, w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia
16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie
kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ
u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221, z 1997 r.
Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz
z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080), co spowodowa∏o pogorszenie sytuacji finansowej przedsi´biorstwa.
2. Od decyzji o odwo∏aniu dyrektora z przyczyn
okreÊlonych w ust. 1 radzie pracowniczej nie przys∏uguje sprzeciw w trybie art. 63.
3.47) Odwo∏anie dokonane z przyczyn, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, pociàga za sobà skutki, jakie przepisy prawa wià˝à z rozwiàzaniem umowy o prac´ przez
zak∏ad pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Art. 38. Je˝eli w stosunku do decyzji odwo∏ujàcej
dyrektora przedsi´biorstwa paƒstwowego zosta∏ zg∏oszony sprzeciw, rozwiàzanie stosunku pracy z odwo∏anym dyrektorem nast´puje w trybie i na zasadach okreÊlonych w art. 70—72 Kodeksu pracy po cofni´ciu
sprzeciwu przez organ, który go wniós∏, albo oddaleniu
przez sàd wniosku o uchylenie decyzji (uchwa∏y) o odwo∏aniu dyrektora.
Art. 39. 1. W wypadku odwo∏ania dyrektora przys∏uguje odprawa w wysokoÊci szeÊciomiesi´cznego
wynagrodzenia 47a).
————————
44) Dodany przez

art. 1 pkt 9 ustawy wymienionej w przypisie 19.
45) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 21.
46) Dodany przez art. 8 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej
w przypisie 41 oraz ze zmianami wprowadzonymi przez
art. 26 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 1 i przez
art. 20 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 19 paêdziernika 2001 r.
47) Dodany przez art. 8 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 41.
47a) Obecnie stosownie do art. 12 i 13 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 czerwca 2000 r., osobom okreÊlonym w art. 2 tej ustawy mo˝e byç przyznana odprawa
w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ trzykrotnoÊç wynagrodzenia
miesi´cznego.
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2.48) Odprawa nie przys∏uguje, gdy odwo∏anie nastàpi∏o:
1) na wniosek dyrektora,
2) z przyczyn okreÊlonych w art. 37a ust. 1,
3) z przyczyn uzasadniajàcych rozwiàzanie stosunku
pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz
przyczyn, o których mowa w art. 42,
4) w zwiàzku z likwidacjà przedsi´biorstwa, podzia∏em
bàdê og∏oszeniem jego upad∏oÊci,
5) w zwiàzku z przejÊciem dyrektora na emerytur´ lub
rent´ i nabyciem przez niego uprawnieƒ do otrzymania jednorazowej odprawy pieni´˝nej z tego tytu∏u.
3.49) Odprawa nie przys∏uguje, je˝eli po ustaniu stosunku pracy odwo∏any dyrektor powo∏any zosta∏ na
stanowisko tymczasowego kierownika przedsi´biorstwa lub przyjà∏ obowiàzki zarzàdcy komisarycznego
bàdê zarzàdcy przedsi´biorstwa.
4.50) Odpraw´ wyp∏aca si´ w dniu rozwiàzania stosunku pracy.
Art. 40. 1. CzynnoÊci prawne w zakresie stosunku
pracy dyrektora przedsi´biorstwa wykonuje organ
uprawniony do powo∏ania dyrektora.
2. Organ powo∏ujàcy dyrektora przedsi´biorstwa
paƒstwowego proponuje warunki pracy i p∏acy osobom przyst´pujàcym do konkursu na dyrektora.
Art. 41. 1. Rada pracownicza uprawniona do powo∏ania dyrektora mo˝e go zawiesiç w czynnoÊciach na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, je˝eli dalsze pe∏nienie
przez niego funkcji zagra˝a podstawowym interesom
przedsi´biorstwa. Na okres zawieszenia rada pracownicza wyznacza tymczasowego kierownika przedsi´biorstwa.
2. Od decyzji o zawieszeniu s∏u˝y dyrektorowi
przedsi´biorstwa oraz organowi za∏o˝ycielskiemu
sprzeciw w trybie art. 63. Wniesienie sprzeciwu nie
wstrzymuje wykonania decyzji.
3. W okresie zawieszenia dyrektor przedsi´biorstwa
zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia
oraz inne uprawnienia wynikajàce ze stosunku pracy.
Art. 42. 1.51) Dyrektor przedsi´biorstwa paƒstwowego, jego zast´pca, g∏ówny ksi´gowy, osoby zatrudnione na stanowiskach równorz´dnych oraz cz∏onkowie rady pracowniczej nie mogà mieç udzia∏ów lub akcji przedsi´biorców tworzonych przez to przedsi´biorstwo, a tak˝e pozostawaç w nich w stosunku pracy, ani
Êwiadczyç pracy na ich rzecz na podstawie innego tytu∏u prawnego. Zakaz ten nie dotyczy cz∏onkostwa
w radach nadzorczych.
————————
48) W brzmieniu

ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 maja 1993 r. o zmianie ustawy o przedsi´biorstwach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 60, poz. 280), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 5 lipca 1993 r.
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 48.
50) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 48.
51) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 26 pkt 3 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1.
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2. Naruszenie przepisu ust. 1 jest podstawà odwo∏ania ze stanowiska lub wypowiedzenia stosunku pracy. Przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 wrzeÊnia
1981 r. o samorzàdzie za∏ogi przedsi´biorstwa paƒstwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123, z 1986 r. Nr 17,
poz. 88, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1989 r. Nr 10,
poz. 57, z 1990 r. Nr 17, poz. 99, z 1991 r. Nr 2, poz. 6,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 118, poz. 561 oraz z 1997 r.
Nr 43, poz. 272) nie stosuje si´.
3.52) Przepis ust. 1 nie narusza przepisów o szczególnych obowiàzkach osób wykonujàcych kierownicze
funkcje u przedsi´biorców.
Art. 43.53) 1. Dyrektor przedsi´biorstwa paƒstwowego, jego zast´pca, g∏ówny ksi´gowy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach równorz´dnych majà prawo do prowizji od zysku przedsi´biorstwa paƒstwowego, zwanej dalej „prowizjà”.
2. Podstaw´ naliczania prowizji stanowi zysk bilansowy pomniejszony o podatek od wzrostu wynagrodzeƒ.54)
3. Kwota prowizji obcià˝a zysk bilansowy roku obliczeniowego, pomniejszony o podatek dochodowy,
dywidend´ i inne zobowiàzania wobec bud˝etu oraz
nagrody i premie z zysku.
4. Prowizja nie stanowi sk∏adnika wynagrodzenia.
5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady przyznawania prowizji oraz jakie osoby nale˝y rozumieç przez osoby zatrudnione na stanowiskach równorz´dnych.
6.55) W wypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 1
pkt 4, organ za∏o˝ycielski mo˝e osoby wymienione
w ust. 1 pozbawiç prowizji lub zmniejszyç im prowizj´
od zysku przedsi´biorstwa.
Art. 44. Zast´pc´ dyrektora przedsi´biorstwa oraz
g∏ównego ksi´gowego powo∏uje i odwo∏uje dyrektor
przedsi´biorstwa za zgodà rady pracowniczej.
Art. 45. 1. Rada pracownicza przedsi´biorstwa mo˝e wystàpiç do organu za∏o˝ycielskiego z wnioskiem
o odwo∏anie dyrektora przedsi´biorstwa powo∏anego
przez ten organ, je˝eli dyrektor:
————————
52) Ze zmianà

wprowadzonà przez art. 26 pkt 3 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 1.
53) Obecnie: stosownie do art. 7 ustawy wymienionej w przypisie 47a osobom, o których mowa w art. 2 tej ustawy, nie
przys∏uguje prowizja od zysku, nagroda z zak∏adowego
funduszu nagród oraz roszczenie z tytu∏u udzia∏u w zysku
lub nadwy˝ce bilansowej.
54) Ustawa z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeƒ utraci∏a moc z dniem 31 marca 1994 r.
na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiàzujàcej przez ustaw´ z dnia 22 grudnia
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeƒ (Dz. U.
Nr 134, poz. 648).
55) Dodany przez art. 8 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 41.
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— swojà dzia∏alnoÊcià powa˝nie narusza przepisy
prawa,
— swojà nieprawid∏owà pracà powoduje, ˝e przedsi´biorstwo nie osiàga zadowalajàcych wyników gospodarczych.
2. Rada pracownicza mo˝e wystàpiç do dyrektora
przedsi´biorstwa z umotywowanym wnioskiem o odwo∏anie zast´pcy dyrektora.
3. Organ, który otrzyma∏ wniosek rady pracowniczej w sprawie okreÊlonej w ust. 1, zobowiàzany jest
w ciàgu dwóch tygodni uwzgl´dniç wniosek albo przeprowadziç post´powanie wyjaÊniajàce. Je˝eli zarzuty
w toku post´powania wyjaÊniajàcego zostanà potwierdzone, organ za∏o˝ycielski obowiàzany jest w ciàgu
siedmiu dni uwzgl´dniç wniosek.
4. W wypadku rozbie˝noÊci stanowisk w odniesieniu do wyników post´powania wyjaÊniajàcego rada
pracownicza mo˝e zg∏osiç sprzeciw, który podlega rozpatrzeniu w trybie art. 63.
Rozdzia∏ 8a56)
Umowa o zarzàdzanie przedsi´biorstwem
Art. 45a. 1.57) Organ za∏o˝ycielski mo˝e powierzyç
zarzàdzanie przedsi´biorstwem paƒstwowym osobie
fizycznej lub prawnej.
1a.58) Powierzenie zarzàdzania przedsi´biorstwem
mo˝e nastàpiç:
1) z inicjatywy organu za∏o˝ycielskiego za zgodà rady
pracowniczej i ogólnego zebrania pracowników
(delegatów) przedsi´biorstwa,
2) na wniosek rady pracowniczej przedsi´biorstwa za
zgodà ogólnego zebrania pracowników (delegatów).
1b.58) Z inicjatywà powierzenia zarzàdzania przedsi´biorstwem mo˝e wystàpiç równie˝ zarzàdca komisaryczny, o ile istniejà przes∏anki do uchylenia zarzàdu
komisarycznego, o którym mowa w art. 69 ust. 1.
1c.58) Wniosek zarzàdcy komisarycznego powinien
byç poparty:
1) pozytywnym wynikiem referendum przeprowadzonego w przedsi´biorstwie albo
2) pozytywnà opinià dzia∏ajàcych w przedsi´biorstwie
organizacji zwiàzkowych, pod warunkiem, ˝e
cz∏onkowie tych organizacji stanowià ponad po∏ow´ pracowników przedsi´biorstwa.
2. Powierzenie zarzàdzania nast´puje w drodze
umowy zawartej na czas oznaczony, nie krótszy ni˝ trzy
lata, mi´dzy Skarbem Paƒstwa reprezentowanym
————————
56) Dodany przez

art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej w przypisie 19.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 13 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 11.
58) Dodany przez art. 13 pkt 13 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 11.
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przez organ za∏o˝ycielski a zarzàdcà (umowa o zarzàdzanie przedsi´biorstwem).
3. Umowa o zarzàdzanie przedsi´biorstwem powinna okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) obowiàzki zarzàdcy w zakresie bie˝àcego zarzàdzania oraz zmian i usprawnieƒ w przedsi´biorstwie,
2)59) zasady wynagradzania zarzàdcy, z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 oraz
z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799),
3) kryteria oceny efektywnoÊci zarzàdzania,
4) odpowiedzialnoÊç za powierzone przedsi´biorstwo.
4. Je˝eli zarzàdcà jest osoba prawna, umowa powinna przewidywaç, kto w jej imieniu b´dzie dokonywa∏ czynnoÊci zarzàdu.
5. Zarzàdca, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 4, osoba dzia∏ajàca w jego imieniu, jest umocowany do sk∏adania wszelkich oÊwiadczeƒ woli w imieniu zarzàdzanego przedsi´biorstwa.
6. (skreÊlony).60)
Art. 45b. 1. Z chwilà obj´cia obowiàzków przez zarzàdc´:
1) organy samorzàdu za∏ogi ulegajà rozwiàzaniu
z mocy prawa,
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3. Pracownicy przedsi´biorstwa wybierajà jednà
trzecià sk∏adu rady nadzorczej. Przepisy o wyborze
cz∏onków rady pracowniczej stosuje si´ odpowiednio.
4.62) Kompetencje, o których mowa w ust. 1 pkt 3
lit. b) i c), przejmuje organ za∏o˝ycielski. Organ za∏o˝ycielski mo˝e kompetencje te przekazaç radzie nadzorczej.
Art. 45c. 1. Organ za∏o˝ycielski mo˝e rozwiàzaç ze
skutkiem natychmiastowym umow´ o zarzàdzanie
przedsi´biorstwem, je˝eli:
1) zarzàdca w zwiàzku z zarzàdzaniem przedsi´biorstwem dopuszcza si´ ra˝àcego naruszenia prawa,
2)45) przedsi´biorstwo paƒstwowe przez co najmniej
3 kolejne miesiàce nie wype∏nia zobowiàzaƒ wobec Skarbu Paƒstwa z tytu∏u podatków,
3) zarzàdca w sposób istotny naruszy∏ postanowienia
umowy o zarzàdzanie przedsi´biorstwem,
4)63) zachodzi wypadek, o którym mowa w art. 37a
ust. 1 pkt 4.
2. Niezw∏ocznie po ustaniu umowy o zarzàdzanie
przedsi´biorstwem rada nadzorcza przedsi´biorstwa
zarzàdza i przeprowadza wybory do organów samorzàdu za∏ogi przedsi´biorstwa, chyba ˝e zawarto umow´
na dalszy okres.
Art. 45d. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli tryb zawierania umowy o zarzàdzanie
przedsi´biorstwem.

2) organ za∏o˝ycielski odwo∏uje dyrektora przedsi´biorstwa,

Rozdzia∏ 9

3)61) zarzàdca przejmuje kompetencje dyrektora przedsi´biorstwa i organów samorzàdu za∏ogi, z wyjàtkiem:
a) prawa sprzeciwu wobec decyzji organu za∏o˝ycielskiego,
b) przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego,
c) dokonywania podzia∏u na fundusze wygospodarowanego zysku przez przedsi´biorstwo oraz zasad wykorzystania tych funduszy.

Mienie przedsi´biorstwa

2. W przedsi´biorstwie paƒstwowym, w którym zarzàdca objà∏ swe obowiàzki, organ za∏o˝ycielski ustanawia rad´ nadzorczà zgodnie z art. 59 i powierza jej
wykonywanie sta∏ego nadzoru nad dzia∏alnoÊcià
przedsi´biorstwa.
————————
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 ustawy wymienionej

w przypisie 47a.
Dodany przez art. 31 ustawy z dnia 23 kwietnia 1994 r.
o metodach kszta∏towania wynagrodzeƒ i Êrodków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 368), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 1994 r., a nast´pnie skreÊlony
przez art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1995 r.
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 14 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 11.
60)

Art. 46. 1. Organ za∏o˝ycielski wyposa˝a przedsi´biorstwo w Êrodki niezb´dne do prowadzenia dzia∏alnoÊci okreÊlonej w akcie prawnym o jego utworzeniu.
2. Przedsi´biorstwo, gospodarujàc wydzielonym
mu i nabytym mieniem, zapewnia jego ochron´.
3.64) Przedsi´biorstwo paƒstwowe sprzedaje mienie zaliczone, zgodnie z odr´bnymi przepisami, do rzeczowego majàtku trwa∏ego w drodze publicznego przetargu.
3a.65) W wypadku likwidacji przedsi´biorstwa paƒstwowego:
1) sprzeda˝ Êrodków trwa∏ych mo˝e byç równie˝ dokonana na podstawie oferty og∏oszonej publicznie
bàdê w wyniku rokowaƒ podj´tych na podstawie
publicznego zaproszenia,
2) likwidator mo˝e, za zgodà organu za∏o˝ycielskiego,
przekazaç gminie (zwiàzkowi mi´dzygminnemu)
————————
62) Dodany przez

art. 13 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 11.
63) Dodany przez art. 8 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 41.
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 15 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 11.
65) Dodany przez art. 13 pkt 15 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 11.
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lub paƒstwowej osobie prawnej mienie przedsi´biorstwa paƒstwowego nieobj´te przepisami o zasadach przekazywania zak∏adowych budynków
mieszkalnych przez przedsi´biorstwa paƒstwowe,
o ile wierzytelnoÊci zosta∏y zabezpieczone.
4. Rada Ministrów okreÊli w drodze rozporzàdzenia
zasady organizowania przetargu oraz warunki, w których dopuszcza si´ odstàpienie od przetargu.
Art. 46a.66) 1.67) Przedsi´biorstwo paƒstwowe zg∏asza organowi za∏o˝ycielskiemu zamiar dokonania czynnoÊci prawnej, majàcej za przedmiot mienie przedsi´biorstwa zaliczone zgodnie z odr´bnymi przepisami do
rzeczowego lub finansowego majàtku trwa∏ego, polegajàcej na:
1) wniesieniu do spó∏ki lub fundacji,
2) dokonaniu darowizny,
3) nieodp∏atnym oddaniu do u˝ywania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego;
organ za∏o˝ycielski mo˝e, w terminie miesiàca od dnia
otrzymania zg∏oszenia, nie wyraziç zgody na dokonanie czynnoÊci prawnej obj´tej zamiarem.
1a.68) Przepis ust. 1 stosuje si´ w wypadku zamiaru
dokonania czynnoÊci prawnej polegajàcej na sprzeda˝y przez przedsi´biorstwo akcji lub udzia∏ów, z wyjàtkiem akcji spó∏ek dopuszczonych do publicznego obrotu.
1b.68) Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do czynnoÊci
prawnych, które wymagajà zezwolenia na podstawie
przepisów ustawy o spó∏kach z udzia∏em zagranicznym69).
2. W przypadku niewyra˝enia przez organ za∏o˝ycielski zgody na dokonanie czynnoÊci prawnych, o których mowa w ust. 1, organom przedsi´biorstwa przys∏uguje sprzeciw w trybie art. 63.
3. Do odp∏atnego oddania mienia przedsi´biorstwa
paƒstwowego do u˝ywania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 46 ust. 3 i 4.
Art. 46b.70) CzynnoÊci prawne, dokonane z naruszeniem przepisów art. 46 ust. 3—4, oraz czynnoÊci
prawne, o których mowa w art. 46a ust. 1, dokonane
pomimo niewyra˝enia zgody przez organ za∏o˝ycielski,
sà niewa˝ne.
————————
66) Dodany przez

art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 19.
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 16 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 11.
68) Dodany przez art. 13 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 11.
69) Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spó∏kach z udzia∏em
zagranicznym zosta∏a uchylona przez art. 99 pkt 3 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.
70) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 19 oraz ze zmianà wprowadzonà przez art. 13 pkt 17
ustawy wymienionej w przypisie 11.
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Art. 47. Przedsi´biorstwo paƒstwowe wyst´puje
w obrocie we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek.
Art. 48.71) Organ za∏o˝ycielski nie mo˝e pozbawiç
przedsi´biorstwa paƒstwowego sk∏adników wydzielonego mu lub nabytego przez przedsi´biorstwo mienia,
z zastrze˝eniem art. 18 ust. 1.
Art. 49.72) 1.73) Z dniem likwidacji lub upad∏oÊci
przedsi´biorstwa mienie tego przedsi´biorstwa pozosta∏e po likwidacji lub upad∏oÊci, w tym Êrodki finansowe, przejmuje, z zastrze˝eniem ust. 5, minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa26) albo Agencja W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.
2. Do czasu zadysponowania mieniem, o którym
mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa26) wyznacza jego zarzàdc´.
3.74) Ârodki finansowe przej´te w trybie przepisu
ust. 1 oraz uzyskane ze zbycia mienia, o którym mowa
w ust. 1, Minister Skarbu Paƒstwa mo˝e gromadziç na
wyodr´bnionym rachunku Êrodków specjalnych okreÊlonych w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw
paƒstwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603,
Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15,
poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60,
poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r.
Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122,
poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) i przeznaczaç
na uzupe∏nianie Êrodków brakujàcych na pokrycie
kosztów procesów likwidacyjnych, post´powania upad∏oÊciowego oraz zarzàdu mieniem, o którym mowa
w ust. 1.
4. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 3, sà
Êrodkami specjalnymi, w rozumieniu przepisów prawa
bud˝etowego.
5.75) Mienie pozosta∏e po likwidacji przedsi´biorstwa paƒstwowego, którego organem za∏o˝ycielskim
by∏ Minister Obrony Narodowej, podlega przekazaniu
na zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia
30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia
————————
71) Ze zmianà

wprowadzonà przez art. 55 pkt 2 ustawy z dnia
3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 18, poz. 82), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 19 marca
1993 r.
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 18 ustawy wymienionej w przypisie 11.
73) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 20.
74) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im
podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2002 r.
75) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 20.
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Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800).
Art. 49a.76) Nabycie mienia na podstawie art. 46
ust. 3a i art. 49 ust. 1 nast´puje zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego i jest nieodp∏atne.
Rozdzia∏ 10
Przedstawicielstwo przedsi´biorstwa
Art. 50. 1. Do dokonywania czynnoÊci prawnych samodzielnie w imieniu przedsi´biorstwa paƒstwowego
upowa˝niony jest dyrektor. Zast´pcy dyrektora oraz
pe∏nomocnicy przedsi´biorstwa dzia∏ajà w granicach
ich umocowania.
2. Je˝eli czynnoÊci prawne, dokonywane przez osoby okreÊlone w ust. 1, obejmujà rozporzàdzanie prawem, którego wartoÊç przekracza pi´ç tysi´cy z∏otych77), lub czynnoÊci te mogà spowodowaç powstanie
zobowiàzania przedsi´biorstwa do Êwiadczenia o wartoÊci powy˝ej pi´ciu tysi´cy z∏otych77), do skutecznoÊci
oÊwiadczenia woli wymagane jest wspó∏dzia∏anie co
najmniej dwóch osób.
Art. 51. 1. Pe∏nomocników ustanawia i odwo∏uje
dyrektor przedsi´biorstwa.
2. Udzielenie pe∏nomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
3. Udzielenie i odwo∏anie pe∏nomocnictwa podlega
ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sàdowym5). Nie dotyczy to pe∏nomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynnoÊci oraz ustanawiania pe∏nomocników
procesowych.
Rozdzia∏ 11
Dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa
Art. 52. (skreÊlony).78)
Art. 53. Przedsi´biorstwo prowadzi dzia∏alnoÊç na
zasadach racjonalnej gospodarki, samofinansowania
oraz rachunku ekonomicznego.
Art. 54. 1. Przedsi´biorstwo prowadzi rzetelnà rachunkowoÊç oraz sporzàdza na jej podstawie bilans.
2. Bilans przedsi´biorstwa podlega weryfikacji
przez paƒstwowe organy kontroli na zasadach okreÊlonych w przepisach szczególnych.
Art. 55. 1. Przedsi´biorstwo paƒstwowe mo˝e podjàç dzia∏alnoÊç w dziedzinie nieprzewidzianej w akcie
o jego utworzeniu.
————————
76) Dodany przez

art. 13 pkt 19 ustawy wymienionej w przypisie 11.
77) Po denominacji, zgodnie z art. 4 ust. 6a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o denominacji z∏otego (Dz. U. Nr 84,
poz. 386 i z 1995 r. Nr 16, poz. 79), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1995 r.
78) Przez art. 1 pkt 15 ustawy wymienionej w przypisie 19.
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2. Je˝eli podj´cie nowej dzia∏alnoÊci prowadzi do
zaniechania lub znacznego ograniczenia dzia∏alnoÊci
przewidzianej w akcie o utworzeniu przedsi´biorstwa,
organ za∏o˝ycielski mo˝e zobowiàzaç przedsi´biorstwo do zaprzestania nowej dzia∏alnoÊci.
3. Podj´cie nowej dzia∏alnoÊci podlega ujawnieniu
w Krajowym Rejestrze Sàdowym5).
Art. 56. 1.79) Dyrektor przedsi´biorstwa ma obowiàzek zg∏osiç pisemnie radzie pracowniczej przedsi´biorstwa, bankowi finansujàcemu oraz organowi za∏o˝ycielskiemu, ˝e przedsi´biorstwo prowadzi dzia∏alnoÊç
gospodarczà ze stratà.
2. W wypadku okreÊlonym w ust. 1, na wniosek rady pracowniczej przedsi´biorstwa lub z w∏asnej inicjatywy, organ za∏o˝ycielski powo∏a komisj´ w celu zbadania i oceny stanu gospodarczego przedsi´biorstwa
i przedstawienia wniosków.
Art. 57. (skreÊlony).78)
Rozdzia∏ 12
Nadzór nad przedsi´biorstwem paƒstwowym
Art. 58. 1. Organ za∏o˝ycielski dokonuje kontroli
i oceny dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa oraz pracy dyrektora.
2. Organ za∏o˝ycielski ma prawo w∏adczego wkraczania w sprawy przedsi´biorstwa tylko w wypadkach
przewidzianych przepisami ustawowymi.
Art. 59. Akt o utworzeniu przedsi´biorstwa mo˝e
przewidzieç, ˝e uprawnienia organu za∏o˝ycielskiego
w zakresie nadzoru, okreÊlone w niniejszej ustawie,
mogà byç przekazane powo∏anej przez ten organ radzie nadzorczej.
Art. 60. 1. Organ za∏o˝ycielski ma prawo na∏o˝yç na
przedsi´biorstwo obowiàzek wprowadzenia do planu
przedsi´biorstwa zadania lub wyznaczyç przedsi´biorstwu zadanie poza planem, je˝eli jest to niezb´dne ze
wzgl´du na potrzeby obrony kraju, w wypadku kl´ski
˝ywio∏owej bàdê w celu wykonania zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych.
2. W wypadku okreÊlonym w ust. 1 organ za∏o˝ycielski zapewnia przedsi´biorstwu Êrodki niezb´dne do
wykonania na∏o˝onego na przedsi´biorstwo zadania.
3. Wykonanie zadania nast´puje na podstawie
umowy zawartej mi´dzy przedsi´biorstwem a jednostkà organizacyjnà wskazanà przy nak∏adaniu zadania.
Art. 61. Organ za∏o˝ycielski, w razie stwierdzenia,
˝e decyzja dyrektora jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiàzuje dyrektora do jej
zmiany lub cofni´cia.
Art. 62. (skreÊlony).78)
————————
79) Ze zmianà

wprowadzonà przez art. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 21.
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Art. 63. 1. Dyrektorowi przedsi´biorstwa oraz radzie pracowniczej przys∏uguje prawo wniesienia
sprzeciwu w stosunku do decyzji podj´tych wobec
przedsi´biorstwa przez organ sprawujàcy nad nim
nadzór.
2. Sprzeciw wraz z jego uzasadnieniem wnosi si´
do organu, który decyzj´ wyda∏, w terminie siedmiu
dni od daty jej przekazania. Wniesienie sprzeciwu
wstrzymuje wykonanie decyzji.
3. W razie podtrzymania decyzji przez organ, do
którego zosta∏ skierowany sprzeciw, dyrektorowi
przedsi´biorstwa oraz radzie pracowniczej przys∏uguje prawo wniesienia w ciàgu siedmiu dni sprawy do
sàdu. Sàd w terminie czternastu dni wyznacza rozpraw´.
Art. 64. 1. W razie doznania szkody z powodu wykonania decyzji organu sprawujàcego nadzór, przedsi´biorstwo mo˝e ˝àdaç od tego organu odszkodowania.
2. Spory wynik∏e na tle przepisu ust. 1 rozstrzyga
sàd.
3. Z ˝àdaniem odszkodowania mo˝e wystàpiç dyrektor przedsi´biorstwa lub rada pracownicza przedsi´biorstwa.
Rozdzia∏ 13
Post´powanie naprawcze
Art. 65.80) 1.81) Je˝eli przedsi´biorstwo prowadzi
dzia∏alnoÊç ze stratà, organ za∏o˝ycielski w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych3) mo˝e wszczàç post´powanie naprawcze,
ustanawiajàc nad przedsi´biorstwem zarzàd komisaryczny.
1a.82) Z przyczyn okreÊlonych w art. 37a ust. 1 pkt 4
organ za∏o˝ycielski mo˝e wszczàç post´powanie naprawcze, ustanawiajàc nad przedsi´biorstwem zarzàd
komisaryczny.
1b.82) Od decyzji organu za∏o˝ycielskiego, o których
mowa w ust. 1 i 1a, nie przys∏uguje sprzeciw.
2. Zarzàd komisaryczny ustanawia si´ na czas oznaczony.
3.83) Ustanowienie zarzàdu komisarycznego i jego
uchylenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sàdowego.
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Art. 66.80) 1. Organ za∏o˝ycielski wyznacza i odwo∏uje osob´ sprawujàcà zarzàd komisaryczny.
2. Z chwilà ustanowienia zarzàdu komisarycznego organy przedsi´biorstwa ulegajà rozwiàzaniu. Organ za∏o˝ycielski odwo∏uje dyrektora przedsi´biorstwa.
3.84) Osoba sprawujàca zarzàd komisaryczny przejmuje kompetencje organów przedsi´biorstwa, z wyjàtkiem:
1) przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego,
2) dokonywania podzia∏u wygospodarowanego zysku
przez przedsi´biorstwo na fundusze oraz zasad wykorzystania tych funduszy.
4.85) Kompetencje, o których mowa w ust. 3, przejmuje organ za∏o˝ycielski.
Art. 67.80) 1. Osoba sprawujàca zarzàd komisaryczny niezw∏ocznie po jego ustanowieniu jest obowiàzana
przedstawiç organowi za∏o˝ycielskiemu do zatwierdzenia program naprawy przedsi´biorstwa.
2. Osoba sprawujàca zarzàd komisaryczny przedstawia organowi za∏o˝ycielskiemu co trzy miesiàce
sprawozdanie ze swojej dzia∏alnoÊci.
Art. 68.80) Zasady sprawowania zarzàdu komisarycznego okreÊla organ za∏o˝ycielski.
Art. 69.80) 1. Je˝eli ustanà przyczyny ustanowienia
zarzàdu komisarycznego okreÊlone w art. 65 ust. 1, organ za∏o˝ycielski wyda zarzàdzenie o uchyleniu tego
zarzàdu.
2. Organ za∏o˝ycielski mo˝e w ka˝dym czasie uchyliç zarzàd komisaryczny i zarzàdziç likwidacj´ przedsi´biorstwa, je˝eli dalsze wykonywanie programu, o którym mowa w art. 67 ust. 1, nie rokuje poprawy gospodarki przedsi´biorstwa.
Art. 70.80) Koszty zwiàzane ze sprawowaniem zarzàdu komisarycznego obcià˝ajà przedsi´biorstwo
paƒstwowe.
Art. 71—73. (skreÊlone).86)
Art. 74. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych3), okreÊlone w niniejszej
ustawie, wykonuje dyrektor w∏aÊciwej izby skarbowej,
w wypadku gdy funkcje organu za∏o˝ycielskiego pe∏ni
wojewoda.

————————
80) W brzmieniu

ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 19.
81) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 8 pkt 5 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 41 oraz przez art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 21.
82) Dodany przez art. 8 pkt 5 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 41.
83) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 64 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 5.

————————
84) W brzmieniu

ustalonym przez art. 13 pkt 20 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 11.
85) Dodany przez art. 13 pkt 20 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 11.
86) Przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 19.

