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w przypadku, gdy paedmiot ten wymaga czynności zarządu, sąd

wymaczy zaq.ądcę.
§ 2_ Do dozorcy stosuje się oopowiednio
przepisy kodeksu postępowania cywilnego, 00tYCZ4ce dozorcy w 'toku egzekucji z ruchomości, a clio zarządcy przepisy tegoż 100deksUz
dotyczące zarządcy w toku egzekucji z potytków j dochodów z nieruchom;>ści przez za·
;rząd przymusowy.
I
.

ROZDZIAL IV.

n oszty poatępowani a.
Art. 14. Na żądanie dłUżnika, zgJosrone
przed wydaniem prrez sąd postanowienia o
wydaniu 'depozytu lub pnedm.iotu, złoroneg<l
na zachowanie, aąd przyzna mu od wieriyciela
2Wrot kosztów postępowania.
ROZDZIAL V.
Prsepi8y W pl"oW&azaj,ee.
Art. 15. § 1. Z dniem wejścia w życie
niniej'6!I4giO <1ekre tu trac ą moc wsrelkie przepisy, diotyczące przedmiotów w nim unormowanych.
§ 2. W szczególności tracą moc:
1) art. 146029 -146040 ust awy postępowa
nia cywilnego z 1864 r., utrzymane w mocy
art XVII § 1 pkt 10 przepisów wprowadzają
cych kodeks postępowania cywilnego,
2) art. 1780-1786 tejże UlStawy, u trzymane w moty art. XVII § 1 pkt 12 tychże prze·
Pis.6w wprowadzająCych,
~) art. XVIII ustawy zaprowadzającej oor·
' wę Jll.trysdykeyjną z dnia 1 sierpnia 1895 r.

Poz. 41 i 42

(Dz. Ui• •p. austr. Nr 110), utrzymany w mocy
art. XXV pkt l przepisów wprowadzających
kode ks postępowania cywilnego,
.
4) § 165 ustawy z dilla 17 maja 1898 r.
o sprawach sądownictwa niespomego w brzmieruu obwleszcz'e nia z dnia 20 maja 1898 r.
(Dz. u.Rzeszy, str. 339 i 771) •
• Art. 16. Pozostaje w mocy przepis art. 317.
§ 1 kodeksu handlowego.
ROZDZIAL VI.
PJ'Zepł., przel'eio •• i kORcowe.
Art. 17. § 1. W sprawach, objętych niniejszym dekretem, postępowanie wszczęte
przed jego wej ściem w życie odtąd toczyć się
będzie według przepisów tego dekretu.
§ 2. P~episu paragrafu poprz;edlzającego
me stoS'llje się do spraw, toczących się w .chwili
wej Śocia w życie niniejszego dekretu w Sądzie
N aj wyższym oraz do sp raw, które będą się toczyć
w tym S~e na skutek skarg na orzeczenia
sądów drugie j instancji, zapadłe przed wejś ciem w życie tego dekretu.
Art. 18. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Minis trowi Sprawiedliwości.
Art. ·19. Dekret niniejszy wchodzi w życie
po u pływie miesiąca od dnia ogłos~ia.
Prezydent Krajowej Rady Narodowej:
BtJlesł«w IJierut
Prezes Rady Ministrów:
t a_ ara Osóbka - iJ,lorawslci
Min ister Sprawiedliwości:
i i ,
I
Henryk Swiqtkowski
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DEKRET
Z

dnia 3 stycznia 1947 r.

otwol'Zenill

przedsiębiorstw państwo.Jeh.

Na podsta~ ustawy z dnia 3 stycznia we, mające na celu: koordynowanie <hiałal."
l1CJ45 r. o trybie wydawania dekretów z mocą nościi przedsiębio rstw państwowych oraz ich
us~a:vy (Dz. U. R.
Nr 1, poz. 1) - Rada nadzorowanie i kontr;olowanie, jak również Wy4
MJIllstrów postanaWl:a, a Prezydium Krajowej
lronywanie takichże czynności w .s tosunku do
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
przedsiębiorstw znajdujących się w zarządzie
Art. l. l. Właściwi ministrowie w poro- państwowym. Czynności te mogą być również
rum1eniu z Ministrem Skarbu oraz Prezesem. -powierzone przedsiębiorstwom państwowym oCentralnego Urzędu Planowania mO.gą w dro- kreślonym wart. 1.
.
d ze zarządzeń tworzyć lub wydzielać z admi2. Zarządzerue w tym przedmiocie winno
ll1istracji państwowej państwowe przedsiębior- określić wzajemny stosunek przedsiębiorstw
s twa przemysłowe, handlo we, górnicze oraz nad.rorowanych i kont:l"Olowanych do przedś:viad c.zeni~ us ług, nazywane dalej "przedsięsiębiorstwa nadrorującego i kontrolującego.
blorstwamI".
~rt .. 3: ~. Przedsiębiorstwa działają na yod~ .
stawie
llHllejSzeg;o. dekretu oraz statutu naClane- 2. Zarz ądz enie winno zawierać: nazwę sieprzez właściwego. miUist ra w porozumieniu
dzibę i pnedm10t przedsiębiorstwa, skład ~ładz zgoMiluistrem
Skarbu oraz Prezesem Centralnego
oraz sposób reprezentowania. przedsiębio.rstwą.
U;rzędu Planowania i ogłosz,une~ w Moni. 3. Zarz.ą~enie wIDno być ogł'osz-one w Mo- torze Polskim. Jeżeli statut przewiduj,e dzia-'
mtorze Polslcim.
łalność przedsiębiorstwa w zakresie handlu_zaArt. 2. l. W trybie przewidzianym wart. 1 graru:znego, winien być uzgodniony takile z Mimogą być tworzone przedsiębiorstwa państworus t rem Zeglugi i Handlu Zagranicznego.
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2. Statut winien być nadany najpóźniej . głe sobie organy lub przedsiębiorstwa określo ..
w terminie 3 miesięcy od daty wydania zarzą ue wart. 2.
dzenia określonego wart. 1 i 2.
2. Zasady iI teIll!iny sparządzania bilansów.
Art. 4. Przedsiębiorstwa są prowadzone i zamknięć rachunlrowych oraz tryb 2atwier~
wedlug zasad gospodarki! handlowej na: pod- dzania ich przez władze nadwvcze, jak rów~
sta,vie planów finansOwych i gospodarczych, niJeż zasady tworzenia spocjalnych funduszów;
zatwierdzonych w sposób przewidziany w sta- IOraz spOSO'by ich zużycia, · ustala rozporządre
tucie.
nie Ministra Skarbu, wydane w porozUlIIlHniu
Art. 5~ 1. Przedsiębiorstwo podlega wpiso- z Prezesem Centralnego U rzędu Planowania owi do rejestru hand1owego i przez zarejestro- raz z,aintere!?Owanymi ministrami . .,
wanie nabywa osobowość prawną.
Art. 10. 1. Każde przedsiębiorstwo pań
2. Wpisowi podlegają: nazwa, siedziba>. stwowe winno mieć Dyrekcję i Radę N adZ01'u
przedmiot przedsiębiorstwa, imiona i nazwiska Społecznego .
IOsób uprawn:iJonych 00 podpisywania 2JObowią
2. Rada N adrom Społecznego ma cha~
zań, ograniczenia w tym przedmiocie,t wzmianki
rakter niezaleŻllego organu nadZorczego, kon~
D ograniczeniach władz, przedsiębiorstw, a także
trolne.g o oraz op1nrodawc~go, podlegającego
wzmianki o pełnomocnikach han<flowych z po- w swej działalności nadrorowi Prezydium Kradaniem ich zakresu up,rawnień.
jlOwej Rady N arodowej. Nadzór nad działal.
3. Wpiis przedsiębiorstwa nastąpi na moc~ nością przedsiębiorstwo znaczeniu miejsoowym
~arządzerua wymienionego v:' art. 1 i 2. 1
może Prezydium Krajowej Rady N arooowej,
zawiadomienia o ustanowiemu władz przedSIę zlecić Prezydium właściwej wojewódzkiej rady
biorstwa.
narodowej.
Art. 6. l. Przedsiębiorstwa mają zarząd i
3. Zakres działania Rad N adzoru Społecz
użytkowanie majątku nieruchomego oddanego
nego, sposób powoływarua i zwalniania ich
im protokólarnie w imieniu Skarbu Państwa. członków, organizację i sposób wykOlllywania
2. W minach planu gospOdarczego :iJ fi- powierzonych czynności określi rozp<lrządzenie
nansowego, zatwierdzonego w sposób przewi- Rady Ministrów.
dziany w statucie, przedsiębiorstwa mogą naArt. 11. l. Dyrekcję przedsiębiorstw powobywać majątek nierochomy na własność Skarłuje ł zwalnia właściwy minister, który uprawbu Państwa, zatrzymując go w swym użyt nienia te może przekazać podległym sobie orga • .
kowaniu.
nQm lub prz edsiębiorstwom okre śkl nym wart. 2.
3. Mjl.jątek ruchomy wydzielIOnego przed2. Członkowie Dyrekcji i pracownicy
siębiorstwa wyodrębnia się protokólarnie z o·
przedsiębiQrstw nie są urzędnikami pa6stwogólnego majątku Skarbu Państwa i! przekazu- wym~.
je przedsiębiorstwu na własność..
3. Stal.Ut ustali ilość czł-onków Dyrekcji
4. Przedsiębiorstwa mogą we własnym I- przedsiębiorstwa oraz ich uprawnienia i lObomieniu nabywać i zbywać majątek !uchomy, . wiązki.
,
tudzież zaciągać zobowiązania, chyba że statut
4. Ogólne zasady polityki płac w przed00 innego stanowi.
siębiorstwach pa{1Stwowych ustala Rada Mi·
5. Sposób sporządzania protokółów,. prz~ nlstrów.
widzianych w niniejszym artykule, ustalI MIArt. 12. 1. Dyrekcja przedsiębiorstwa reprenister Ska,.rbu w porozumieniu z Ministrem zentuje pl1Zedsiębiorstwo wobec osób trzecich,
Przemysłu.

Art. 7. Majątek nieruchomy Skarbu Pań
stwa, znajdUiją,cy się w zarządzie i '! użytko
waniu przedsiębiorstwa wykazrwany Jest w aktywach przedsiębiorstwa tak, Jak gdyby stalliOwił jego własność.
,
Art; 8. 1. Za oobowitązanie zaciągnięte przez
. przedsiębiorstwa, ni~eżille ~ <>?po,,:ied'zialilości! przedsiębiorstwa Jego maJątkieim ]es.t odpowiedzialny Skarb Państwa do wysoko~ ma~ątku ni!erudromego, stanowiąceg? własność
Skarhu Państwa, użytloowanego 11 zarządza
De.go przez prred\>i;ębiorstwo. ..
, .
2. Rozporządzenie Ra,dy M1l!łstrów okresh
szczegółowe zasady postępowarua przy ustalaniu zakresu odpowiedzialności SkarbIU Pań
stwa.
Art. 9. 1. Bilans oraz rachunek strat i zysk6w
przeillliębiorstwa ' zatwierdza właściwy minister,
który uprawrue.nia swe może przelać na podle-

władz

i!

urzędów.

2. Właśówy minister w porozumieniu z Ministrem Skarbu może w drodze zarz.ądzenia zle·
cit PI1Okuraborii Generalnej Rzeczypospolitej;
Polskiej zastępstwo sądowe przedsiębiorstw pań
stwowych w odniesieniu do niektórych lub'
wszystkich spraw .
Art. 13. Zasady przeprowa.dlzaniJa kontroli
w przedsiębiorstwach przez wladze nadZlOrcze
~ uregulowane w iIch statutach.
Art. 14. Przedsiębion;two jest wolne od
opłat w postępowaniu przed s~ rejes~
wym. Poza tym opłaca ono wszystkie podatki
iJ opłaty państwowe i samQrządlOwe oraz dai świadczenia pu'blkm?-p!awne! chyba
ie przepisy szczeg6lne staooWlą maczeJ.
Art. 15. 1. Likwidacja prredsiębiorstwa następuje na podstawie zarządze~a. właściw~.
~~stra, wydanego w poroZUlIllenIU z .p~,

runy
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sem Centralnego Urzędu Planowania oraz Mi- wszystkim ministro m ;..... każdemu w zakresie
nistrem Skarbu.
jego działania.
2. Szczegółowe przepis);, dotyc'zące likwiArt. 20. D ekret niniejszy wchodzi w życie
dacji przedsię b iorstw, ustalone zostaną w r·oz- z dniem ogło s z enia.
'
porz ądzeniu Ministra Skarbu, wydanym \V poPrezydent Krajowej Rady Narodowej:
rozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
Bolesław Bierut
. Art. 16. 1. Przepisy niniejszego dekretu
Prezes Rady Ministrów:
stos ują się równi eż do prze clsiębiorstw palls twowych,- wydzielonych. z administracji pal'tEdward Osóbka - Morawski
stwovvej na podstawi·e r ozporz ąd zenia Prezy.
Ministe r Obr{)ny Narodowej:
denta RzeczyposPQlitej z dnia 17 marca '
Michał Żym 'erskl
c a 1927 r. o wydzieleniu z administracji pa6.Marszałek Polski
s twowej przedsiębio rstw pa6st\vowych, przx:myMinister
Administracji
PUblicznej:
s10w)"ch, handlo wych i górnic zych oraz ich
U7lac1ysław }Ciernik
lwmer-cjaHzacji (Dz. U. R. P. N r 25, poz. 195},
oraz do prz.edsiębio rs t w utworwnych lub wyMinister BezpiecZell.stwa Publicznego:
dzielonych z adminis tracji pallstwow;cj zarzą
- Stanis{aw Radhew cz
dzeniami ministrów - przed w ejściem w życie
w/
z
Minister
Spraw Zagranicznych:
niniejszego dekretu.
•
Zygmunt M.d~eleUiski
2. StatutY tych prz e dsiębio rst vv winny' by ć
Minister Skarbu: .
i
w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie
niniejsz;e go dekretu dos to s·owane w trybie art: 1,
Konstanty Dąbrowski
2 i; 3 c10 jego prz.e pisów.
Minister Sprawiedliwości:
I
A~t. 17. Rozpo rządzenie Rady Ministrów
Henryk Swiątkowskl
ustali zasady działania dyrekcji przedsiębiorstw,
Minister Oświaty:
i I i : i
s tosunek przedsiębiorstw do innych przedsię
Czesław
Wgcech
b~orstw, ogólne zasady przeprowadzania lwntroH pal'tstwowej nad prze d s i ębicHslwami, a taklVIimister Kultui'y i Sztuki:
że może poddać działaniu niniejszego ą ekretu
Władysław Kowalski
w całości lub w części przeCisiębiorswa pań
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
_st wowe, powstałe w trybie ustawodawczym, nie-.
Stanisław ' Milcołajcr.yk
objęte przepisami art. 16 ust. 1,z wyjątkiem
Minist·er Leś nic twa:
I i
nastę pujących prz.edsiębiorstw:
a ) monopoli pa6stwowych,
Stanisław 1 kaczow
b) banków p aństwowych,
w/ z Minister Przem)Tslu:
c) przedsiębiorstwa "Polskie Koleje P ań
J:.ugeniu.sz Szyr
stwowe" oraz "Polska Poc zta, Telegraf
Ministe
r
Aprowizacji
i Handlu:
i Te l,e fon" ,
,'
luzy
Sziachelski
d) przedsiębiorstwa: "Pm\stwowa \VytwórMinister Że gltigi
.
oia Papierów \Vartościo wych":
e) przedsiębiorstw zbrojeniowych i zakła
i Handlu Zągrani cznego:
dów woj sk{) wych, pracujących wyłą cz
Stefan . jędrychowski
nie na potrzeby wojska i władz bezpie-Minister Odbudowy:
cz,eństwa,

przedsiębiorstwo kapitale państwowym
lub mieszanym, mających formę prawną
spółek handlowych; w imieniu których
działają ich . władze . s tatu towe.
Art. 18. Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc obowiązującą: rozporządzenie Prezydenta Rz eczypo6politej z dnia

f)

17 marca 1927 r. o wydzieleniu z administracji
państwowejprzed:słębiorstw państwowych, przemysłowych, handlo:wych i górniczych oraz , ich

komercjalizacji (Dz •. U. R. P. Nr 25, poz. 19$)
oraz il)nc" przepisy w zakresie : objętym niniejszym dekretem.
Art. 19. Wykonanie niniejszego dekretu
porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz
TłoeXODO

li

Mi chał Kac~(lrowski

Ministe r Komunikacji:
lan Rabanowski
w/ z Minister Pracy i Opieki Społecznej:
Edmuna Giebarlowski
r ,- I
w/z M~nister Zdrowia:
Tadeusz Michelda
Minister Poczt i Telegrafów:
józef Pu re <Minister Informacji i Propagandy:
Febk.'ł Widy· WirsJei
Minister Z iem Odzyskanych:
! I
\

:

I

Władysław Gomułka

poleeeaia MiJal.tra Sprawledliwo'cl w Drabnal MI.i.teratwa Spr~wledUwo'el w l.odKi, ul. Kilińlkie,. 93-

ee••

al 24.

