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§ , t. W § l i § 2 ust t rozporządzenia Ministra Sprawied1i OSC1 z dnia 14 sierpnia 1952 r. w. sprawie sposobu u iszcza ia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 38,
poz 264) kwotę ,,300 zł" zast ępuje się kwotą ,,500 zł". '

Poz. t 09, 110 · i 11 t
Rozpo rządzen ie

§ 2.

wcbodżi

w

:życie '

z dniemogl0-

szenia.

,
Minister

Sprawiedliwości:

w z. SI. Walczak

110
ROZPORZĄDZENIE MINISTROW

KOMUNIKACJI, SPRA W WEWNĘTRZNY~H' , I OBRONY NARODOWFJ
z dnia' 11 marca 19GO r.

w prawie zmiany

rozporządzenia

z, dni... '1.7

października

1937

a podstawie art. 5 pkt 5 i art. 26 ustawy z dnia 7 paź
dzie nika 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach pti~
bUc nych (Dz. U. z 1921 - r. Nr 89, poz . 656,z 1928 r. Nr ,18,
poz. 151 i Nr 23, poz. 202, z 1934 r. Nrl10, poz. 976 i z 1948r.
Nr : 0, poz. 7::;) i art. 2 pkt 4 i 8 deKretu z dnia 8 stycznia
194.6 r. o organizacji administracji i gospodarkI motoryzacyj nej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludow('j (Dz, U. Nr 7, ' poz. 58)
zarz dza się, co następuje: '

,

§ 1. W

rozporządzeniu

l.

'

1'937 r. o ruchu pojazdów m eclllw i Czny I:' h na drogach publicz" nych (Dz. U, z 1937 r. Nr lł5, poz. 616, z 1948 r. Nr 27 .. poz. 186,
.z 19 9 r. Nr 30, poz. 21'8 i Nr 51, poz . 389, z 1952 r. Nr 1,
"poz. 8, z 1953 r. Nr 14, poz. 60, z 1954 r. Nr 3, poz. 6
iz 1 56 r. Nr l, poź. 2) wprowadza l:iię nal:itępujące 'zmiany: ,

·2)

4) w § 45 dodaje się . liSt. 8 w brzmieniu:
,,8. W plzy,padku sprawdzania kWulifikacji poborowych
lub przedpoborowych, szkolonych . dla potrzeb wojska przez organizacje społeczne powolan:e do , tego
celu, w skład komisji wchodzi - oprócz . osób wy- '
mienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 - olic~r wyzMczony
przez , właśoiwy organ ,wojskowy",

§ 39 po ust. '2 dodaje się ust. 2a y.rbrzmieniu:

§' 40 dodaje

się

może

zezwolić

wydawanie

na

określo

pozwoleń

./

3) w § 42 list. 1 otrzymuje brzmienie:
"l. Do odbycia praktyki w obsłudze i prowadzeniu samochodów, określonej w § 41 , ust. 3 pkt 2, pr-zez osoby
szkolone według' skróconego progriwlU na kL\rsach organizowanych przez zainteresowane .resorty wymagane jest
uprzednie uzyskanie p"o zwolenia praktykanta na kierowcę pojazdów mechanicznych, upowaźniając.ego do prowadzenia samochodu pod nadzorem i odpowiedziaJnoscią
kierowcy, posiadającego, pozwolenie kategorii I lub 11:";

Ministrów: Komunikacji, Spraw

Minister Kom unikacji
nych warupkacll .na
wkłaLlki kontrolnej.";

Da-drogac~ publiczDycb~ '

z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych oraz
innym osobom zrównanym z nimi na mocy ustaw,
umów lub powszechnie ustalonych , zwyczajów m'ię
dzynarodowych. ·· ;

...

We ~nętrznych i Spraw W ojskowych z dnia 27 październ ika

l)

o rucbupojazdów mec;:banicznycb

bez

ust. 3 w brzmieniu:

Minister Komunikacji może zezwolić na określonych
warunk ąch na wydawanie polskich pozwoleń odpowiedniej kategorii na prowadzenie pojazdów mechanicznych szefom obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i. konsularnych w Polsce, cudzoziemskim
pracowńikom ty-=h przedstawici~lstw korzystającym

§ 2:, Rozporządzenie wchodzi w życie 7z dniem ogło

szenia.
Minister Komunikacji: J. Popie/as
M inister Spraw Wewnętrznych: W. Wic.ha
M ~nister Obro~y Narodowej: w z. J. Bordzilowski

III
"

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 19GO r.

w prawie

ogłQszenia

iedRQlitego tekstu dekretu ' z dnia 26

. ,l. Na podstawie arL 3 mitawy z dnia 16 lutego 1960 r.
{) imi nie ,dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsię
biorst ach , p ańs twowych , (Dz. U. Nr 9, poz. 57) oglasza się
w zał czniku 'do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
dekret z dnia ' 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach
pańsh owych (Dz. U. z 1950 r. Nr 4.9, poz. 439, z 1958 r.
Nr 45, poz. 221 i z 196(l r. Nr 9; po~. ""57) z uwzględnieniem
zmian wynlk aj ącyr/1 z przepisów wydanych prze'd dniem
ogłosz nia jednoliteg'Ó tekstu
z zastosowaniem ciqgłej nu- .
meracj ;' artykulów i usŁt; pów.
'

października

.1950

l.

o

przedsiębiorstwach państwowych.

2. Jednolity tekst dekretu 'z dnia 20 paźdz i ernika 1950 'r•
o prz eds i ę biorstwach państwowych nie obejmuje art. 2 i -4
ustawy z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu z dnia
26 października' 1950 r. o przedsiębiorstwa.ch państwowych
(Dz. U. Nr 9, poz. 57) w brzmieniu:
"A rt. ' 2. _ Do czasu wydania przepisów wykonawczych ,.
przewidzianych w niniejszej ustawie pozostają w mocy
przepisy dotychczasowe.
życie

Art 4. Ustawa wchodzi w

z dniem

ogłoszenia,'·
I

Prezes Rady Ministrów: J. CYlOnkiewicz

f

,

.I

..,

",

Poz.
/

Za.łąrzniK: . do

nl

obw"ies~ c 2:efljilc,' PH'!?e~~
dni e! 2U lł.,uca ·

Rady Min islrów 2l
I.OO() r. (pO'li. l j I).

DEKRET

z- dnia 26

października:

o przedsi«:biorslwach
Art. 1. t. Przed.,iE:biorstwo pa:ńst''Iowe jest podstawową
gospodarki ' planow e j, utworzoną w
celu zaspokajania potrzeb społecznych w dziedzinie ' okre. ślonej w akcie o jego utworzeniu.
j ednostką organizacyjną

2. Przed"iGbiorstwo . p aństwowe samodzielnie organizuje
i prowadzi. swą dzialalność w celu wykonania z-ad3il wynik ających . z aktu o jeg.o utworzen iu'
obowiązuj i}cych je
wskaźników planowyth.

. Art. 2.

Pr.zedśiębiorstwa

państw·owe

pos i adają

osobo-

.wość prawną.

Art 3. Przedsiębiorstwa państwowe prowadzone
. dlug ·.'l asad rozract.6nku gospodarcz.ego.

są

państwowych.

2. Rada Ministrów wyda w drodz.e· rozporządzenia szczegółowe pi·zepi.sy o urz'ądzeniu
provładzeniu rejestru przed!>l ęłjjor~tw paóstwowych.

z

Art. 8. ' 1. Właściwy minister w porozumieniu
MiniFinansów ustala fundusz stalutowy przedsi~hior5Ł\va
kluczowego, przydzielając mu środki o warto~ci równej sumie funduszu statutowego.
str e~n

2. Fundusz statutowy przedsi ębiors twa terenowego ustala prezydium rady narodowej, które wydało uchwałę .o jego
utworzeniu, i przydziela mu srodk.i o wartości równej sumie
funduszu statutowego.

we-

t. Utworzenie pfZ~dsiębiorstwa państwowego,
naczelnemu lub rentrainemu organowi admini. stn:łcji pał1<;twowej (przedsiębiorstwo kluczowe), nastepuje w
drodze z(>f'lądzenia właściwego mi'nistm wydanego po uzgodni eniu z M \nistrem FInansów i po porozum ieniu z prezydium .
woje·wóc1'lkip.j rady ni'lrodowej, na której terenie przedsiębior
s.two ma mieć sied zibę.
Art. 4.

podleu~ego

2. Uiworzenie przedsi~biorst,,!a pilń stw0wego , podl eglego radzie narodowej (pJzedsiębiorstwo terenowe), ni1stępuje
w d rodze uchwaiy prezydillm właściwej rady narodo węj .

3. -Rada Ministrów określi rodzaje przedsiębiorstw kluc'zowych, których utworzenie nie wymil.ga przewidzinnegp w
ust. 1 porozumienia z prezydium wojewódzkiej rady naro- '
. dowej.
4. Prezydia rad .narodowych tego samego lub różnego
stop nia mogą wspólnie utworzyć przedsiębiorstwo państwo' we, podeJl1lu j ąG w tym przedmiocie jednobrzmiące uchwały
ze w skazRmem vi nich Titdy na·rodow ej. której prezydium ma
to przedsiębiorstwo PQdleqać. OT1:\·Z zasady ro·z l.iczania się
z budżetami zainteresowanych rad ·narodowych.

Art. 5. l . Rilda Minjstrów określi rodzaie przedsię
biorstw terenowyrh. których utworzenie ze względu na przed~
m iot, zakres lub cłlilrflkter ich dzii'lłfllności wymaga . zgody
Rady Ministrów lub określonego minis tra.

"

1950 r.

Art. 9. Rada Ministrów ustala zasady organizacji i prÓowadzenia przed s iębiorstw państwowych oraz zasady fi.nali~
sowania ich działalności, ił w szczególności:

l) zasady tworzenia,. zmniejszanta i zwiększa-nia hmdusz6w .
przedsiębiorstwa,

!) zasarly

i

tryb ' przekazywania

przez

przedsi<;hiorst\'lo

środków trwałych oraz obiektów majątkowych w przy-

padkach /ll ie określonych odrębnymi prżepisami..
.
3) z.uady org~mizacji i. prowadzenia zakładów wchQdZ'ących
w skłild przedsiqbiorstwa, które "działają na zasadac;;h
wewnętrznego pełnego rozHlchunku gospodarczego. mają wydzielone środki. własne oraz sp.orządzają własny· .
bilans i rachunek wyników,
.

4) wytyczne dla okreŚ l eni a zakresu działania. i uprawnień
k iltegorii pracowników, ' których . praca ma · szczególne ,
znaczenie dla prowadżenia przedsiębio·rstwa .
Art. łO. L Na rzecZ osób nie będącyęh jednostkamiq:ospodaski uspołecznionej nie ~lOlno ' zbywać środków trwałych
przedsięhiorstw~a. p.at1stwowego ani też ustanawi ać na nich
praw rzeczowych og'faniczonych.
2, Rada Ministrów może dla. przypadków gospodarczo
uzasadnionych ustalić zasady zbywania przez· ' pr.zedsięl5ior.
stwo państwowe śrocłków trwałych osobom, nie będącym
jednostkami gospodarki uspołeGznionej.
3, Przepisy , ust. 2 nie

odnos.zą ·sIę - do nieruchomości.

4 . . Czynnos.ci 'p rawne sprzeczne z przep'isaiJli niniejsze~"
2. Prezydium wojewódzkiei ri'ldy ni1rodowej ze . wzg.Jędu · g·o 'iHtykulu są nieważne.
na · pr'led·miot, zakres lub chilrf1kt~r dziillatności pl'Zedsl~bior
Art. 11. Srodki trwałe p[1:-edsiębiorstwa państwowego .,
.stwa terenoweg'J mole· Uzalf''lńić od swojej zgody jego utwo.nie mogą służyć dla zas~okojenia 'jego 2;obowiązań pie.nięż
rzenie przez prezydium ' rady narodowej niższego stopnia.
~

ny ch.

Art. 6. Akt () utworzeniu 1 prz.oosiębior-stwa państwowe
go powinien określaĆ' nazwę. s.iedzlhę i przedmi.ot działania
p~r:l;edSiębiorst wa, orqan Inb organ ~z<fl('ię która wykonywać
będzie ' nadzór ufld jecJo d zia ł a lnością {jednostkę nad rzęclną),
ustalać, czy przedsiębiorstwo mo'i'e tworzyć oddzi<1l.y poza
s'.'! ą sJedz ibą.. Of07. w miiHp, potn:chy określać inne dane doty <;:ząc~ .org:qfl;izacji i dzial.alnQści przedsiębiorstwa.

.,

Art. 7. t . Przf'osięl'iorstwa pilń~twowe podlega ją wpisowi do rejes tru przpo.sir:biorstw p'Histwowych
nabywają
osoti~wośćptawną z dniem wpisu do tejestru.

Arł~ 12. t.. Przedsiębiorstwo państwowe odpowiada tyl'
ko za s,woje zobowiązania: odpo\",ied'1:ialność _ jego Ilję.' l'Q1i'
Cią{)3 się n3 zoQowiąza.nia Skarbu Państwa ani innego przed
s.iębiorstwa patistwowego.
.

2. Za z,obowiązaoia przedsiębiorstw państwowych Skarl
p'ańs~wa nie odpowiada:
"'.

i' ·

Art. 13. 1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenil
określi tr-yb egzekucji należności pienięinYl=h, przypadaj~ '
cy ch od przeds i ębiorstw patlstwowych.
.

.
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nik Ustcw NI '18
Do egzekucji nalei.ności wYllikającychź orzeczeń
komisji arbitrażowych stosuJe się plzepisy
sza gólne o państ{vowym acbitHlzU gospodarczym.
pańfWOWYCh

rt. 14. L Dyrektor zar.ządza przedsiębiorstwem
. stwo iym i reprezentuje je na zewnątrz.

pań

Dyrekto ra przedsi:ębiorstwa kluczowego powołuje
iołuje minister po zasięgnięciu opinii lub na wniosek
jeun stki nadrzędnej.

/

Poz. ' Hl

3. Pełnomocnicy dziat<iją ł·ącznie lub odiilzielnie w granicach ich umocowania, ustalonych w pełnolllocnictwie sporządzonym na piśmie.
4. Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnika powinn-o '
być ujawnione w rejelitrze pI'zws i ębiorstw pań~twowych .

5. Nie podleg<ij.ą ujawnieniu w rejestrze pełnolll{)cni
cy do dokonywan-ia poszczególnych czynności oraz ,pełno
mocnicy procesowi:

Art. 18. 1. Przedsiębiorstwa państwowe mog:ą być . łą
Zastępców dyrektora i głównego księgowego przedrstwa kluczowego powołUje i odwo'łuje minister na czone i likwidowa.n e. Podstawą łąnen.ia lub likw'i dacji przedwniosek dyrektora, po zasi ęgnięciu opinii jednostki nadrzęd 'sięhiorstwa kluczowego jest zarządzenie właściwego mininej. Minister może przekazać sprawę powoływania i odwo- . slra,. POds'lilwą łączenia lub likwidaCji przecls ,iębiorstwa t.(!reływ ' ia· .z-astępców dyc'c ktol'a i giównego ksi'tfgoweg() ki-e- • nowego jest uchwala prezy<lium właściwej rady narodQwej. ,
rewlikowi 'jednostki nadr,z.;dnej.
2. Likwidacja przedsi.ębiorstwa . kluczowegoMst~puje,
Dyrektora 'Przedsjęb;orshv~ terenowego powołuje po poJOzmflieniu iZ prE:zydiUIn wojewódzkiej rady narodowej,
i od ołuje prezydi1.lin rady ' narodowej, ł\.turcJ pl ze dsię-i.Jior- wlo:ściwej .ze w:zgJędu . na siedzibę przedsiębiorstwa.
stwo ;podlega.
'
3. Ri1da Ministrów okre~la w drodze' rozpor:z:ąo>zenia .
, . Rada Ministr6w może zastrzec, że powołanh~ iodwo- szczegółowe przepisy o łącl~f1iu i likwitlacJi pr:.wdsiębion;·tw
łańi
dyrektorów określonego rodzaj!J. przedsiębiors-tw tere- - pdftslwowych.
ch wyrnł!u-azgody mini!i'tra lub prezydium rady ruiroA r.t. 19. 1. Rada MinistrÓw może tw'Orzyć gospod.arc,ze
- .oow j wyższego stopnia. Rada Miuistruw określi tryb poo'r g tm'izacje, grl.lpnjące prz€dsiębiorstwa kluczowe, ZWim~
woły ",.ania i odwoływania zastępców dyrekturów i głównych
<!a}ej zjednoczeniami.
księowych przedsiębiorstw terenowych.

.

siębi

l

Współudzia.t ' o~g~nów 'Samorządu

aniu
i
' prze is-y.

ro·botl.~iczego 'w zapairslwowym oraz w powolyJc,Y·o dyrektord określ<!]ą odręhne

przellsiębiorstwem

odwoływaniu

·rt. IS. L W przypadku rozwiązania rady robotniczej
s · ntek. (kial~ln05ci ~1)rzeczncj z lnteJ\€SaIlli prz-edsiębior
'Stwa lub gos.pod-arki niuod'Owej - minister powinien odwołtlć ' , y1:ektor<l przedsięb i orstwa kluczowego., jeżeli .dy rektor
D i~ ~tri'YlHał wyk1;luania tej uchwały rady robotniczej luh
' k.on'Ii ~ncji samor.lądu rolJolnicz€go, klura byla przyczyną
ro~w ąi:fmid rady robotniczej.
.
!li!.

2. Celem zjednoczenia jest st\\1orz-en1e warunków 'pr-'lwid loweg·o wykonvw.an.i.a przez .zgrupowane w nim p.r;z\·!dsi!;hiorstwa ziH.laó wynik<'l1ących z namdowych :pl<'luÓW ąo
'spooi:lf.czych i pot.rzeb rynku. koordynacja i nmlzó.r nad dzialalnością zgrupownnych pr.zedsięoiorst.w OFdZ l'eprez'e'ntow-anie ich wspólnychilll.eresów.
3 , Zjednoczeni.e dzi.ała. wedlug zasad rozrachunku gospodarczego.

4. Zjednorzen.i'e podlego ,';pisowi do rejes tru p rzeasi.ę
biorstw pan'stwowych i nabywa osobowość prawną z dniem
wpisu do rejestru.

"

.

w

przypadlku odwolaniady~ektoramłni'Ster może
powi· ·.rzyć na .cz.as >okres lony wyk,onywanie obo'wiąz\~ów dyrekt _a osobie prz-ez siebie wyznaczonej:
'
.Pr.zepisy ust. l i 2 -stosuje si-ę odpowiednio do prc, .zydii w rad narodowych w oc\niesi'e uiu do, pr.zedsi~biorst IV
·ter-en wych.

upo

1. 'Do składania w lmieniu przed s ięb! orstwa
\lowego 'OS'WiClu'czeń w ~ak'resie jego pr-aw r obowiąz
me.j~tkowych
wymayanejest współdziałanie dwóch
żnionych os·ób.
. Ośobami upoważnionymi są: dyrel<lor, Jego zastępcy
pełnomocnicy przedsiębiorstwii, w przypa~ku ich usta3 . . 'vV sprawach wynikających ze stosunku pracy przed-

' sipbi rst\yo
·ust.

działa

przez

jedną

z osób wymienionych . w

Jednostka nil.drzędna mo ;~e upoważnić dyrektora do
saniO zielnego składania oświadczeń w szczególnym zakresi .
17. 1. Przedsiębiorstwo palistwowe może w 's posób
prze\ idywany dla składania , oświadczeil w zakresie pr;~w
j
ob wiązków maiąt~kowych
ustantiwi~-ć
pdnomocnik,..1w
upfiH 1nionych do dokonywania czynnosci' prawnych w jego· in ieniu.
" 2 W prz'edsiębiorstwach, w których nie powolimo z-a- ,
stępc-qw dyrektora, pełnomocników ustanawia ' i odwołuje
dyf~klor samoozielni~.

Rada Ministrów tworząc ziednoc'l~n~<e obepodłegająre zgrupowa.niu w zjedno,cz~
nit! ()Tal wskaźllje ministra, który będzi'e , spr,awowałnddzór
nad jego działalnością.
.
Art. 20.

śla

I.

przedsiębiorstwił

2 . Raoa Milli strów może okre~lić zt1sady wspóldziała'flld
i \lprawnieni,,) ' zj:ednot"Zel'l i in.nych je'dnostek riadrzędnych
w ·zakr~si€ korndynacji d'lillf/l 'lności przedsiębiorstw o ' pokrewnym prz'edm i~Kie dziatania, Z-gl:upowfmych w rOżnych
zj ed noczeniach lub podległych róinym jed:nostkom nadrz.ęd
nym.
3 .. .Właściwy minister .naoi'lje zjednoczeniu ~tatut, który
wymil(JCl zatwierdzenia przez Prezesa Rady ,Ministrów. Stbtut określa nazwę i siedzibęzjedno :::zcnia. przedsiębiorstwa
zgrupowane w zjl'dnoc zl':niu, zflkres. i sposób dziamnia zjednoczenia, zakres praw i obowią1:ków zgrupowanych pr.z~' rl
siGlJiorstw wobec Zjednoczenia oraz inn-e nlezb ędne d<1ne<;lotyczące orqaniza-r:ji , i dzi a łalno ści zi edn-orzen.ia, a wszC'z:eg() !nośri zakres dzii\hmii'l i llprawnien ~ołeg·ium i Tady techniczno-ek bnomi czne j z j ed noczen ia.
4. Minister m o że ' podporządkować zjednoC'.ze.niu również
jednostki " organizacyjne nie będące przedsiębiorstwami,
a zwią z ane z działalnością przedsięhiorstwzgrupowanych
w zjednoc.zeniu.
. Art' · 21.
czać

1.

zi\ s t.rz~żon e j

Dzjal;Jlri~{: zjed.~orz e.nia n i-e ' moźe ' ~.r ani
prawnie samodzie1ności .zgrupowanych \'1

11im 'przcclsl,ębiorstw

2.

Zjednoq;~nie może prowadzić wla,sną działalnoś(go

!p{;)Ualczą.
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Dżiałalnościązjednoczenia

·P oz . Hl

Art. 30. 1. Przepisów' d ekr:e.ł u nie ,stosuje się , do:
1.) państwowych instytucji bankowych"
2) przedsiębiorstwa państwo wego _ "Polskie K<ilej'e ' Pań- . -~.
rów określonych , zjednoczeń wymagana je ~t zgoda Prezesa '
stwowe",
Rady. Ministrów.
3}- p rzedsi ębiorstwa pa11s twowego "Polska Pocztą, : ,lelegnf
2. Za stępców ' dyrektora zjednoczenia powołuje i odwoi Telefon".
4) przedsiębiorstw pań~twowych, utworzonych . na podstawie ·
łuje ' minister na- wnio~ek ayrektora zjednoczenia.
a rt. · 6ust . . 2 lit. a) us tawy z ~ dn:ia 20 grudnia 19'19 r. '
' Art. 23. L W zjednoczeni u działa koleg ium. W skład
o państwowym gospodarstwie leoinym (Dz . U. z' 1949 r.
kolegium wchodzą dyrektorzy przedsiębiorstw zgrupowanych'
Nr- 63, poz. 494 i z 1950 r. ,Nr M), po~.448).
w zjednoczeniu, a w r~zie nieob,ecności dyrektora - 'w yzna2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenIa pod~
czony przez niego zastępca .
2. Kolegium jest organem opiniodawczym i doradczy m dać w całości lub w części przepiso·m deKretu przedsiębior
z jednoczenia. Statut zjednoczen'ia może ' określić plzypadk.i, stwa, wymienione w usl. 1.
3. ' Rada Ministrów lńoże w drodze rozporządzenia wy-' _
w ' których , uchwały kolegium mają moc wiążącą zarówno
dla'- -dyrektora,·. zjednoczenia; jak i , zgrupowanych ' przedsię łC!czyć 's pcjd dzialania p,rzepisÓw ' n iniejszego dekr-etu przedbiorstw; ordz ustcilić tryb zawieszania i uchylania uchw'ał kó- si ęb iorst wa określone -wart. 29 ust. l i określić charakter
legium, ,sprzecznych z prawelD lub planem gospod-arczym tych wyłączonych , jednostek organizacyjnych, .ich orga'niził
albo naruszających rozrachunek gospodarczy poszczególnych cję wewn-ętrzną ' i finansową oraz syst-em finansowy.
przedsiębiorstw. .
Art. 31. , I. Przedsiębiorstwa państwowe wy~ienione w
Art. 24. 1. Dyrektor zjednoczenia może powołać .radę art. 30 ust. 1 podlegają wpisowi do rejestru przedsiębi o rs tw
technicz no-ekonomiczną
(naukowo-techniczńą); złożoną że
państwo wy ch. ,
/
specj alis tów i przedstawicieli nauki oraz działaczy gospo• 2. Znosi się prowadzenie w sądach powszechnych redarczych i spQłecznych.
jestru handlowego dla przedsiębiorstw państwowych.
-'
2. Rada techniczno-ekonomiczna jest organem doradArt. 32. Do czas u wejścia w życie no\vych przepisów
czym zjednoczenia.
przewidzianych w arl. 9, 10 ust. 2 i 18 ust. 3 pozostają w
Art. 25. Rada Ministrów określa :
' mocy w ich zakresie przepisy dotychczasowe.
, l) zasady organizacji i fi nansowania działalności zje qnoczeń,
Art. • 33. Do czasu ' wejścia w życie rozporządzen ia Rady
2) zasady przeka zywania zJednoczeniom przez ministrów
Ministrów przewidzianego, wart. 13 ust. 1 stosu je się dó
przysługujących ' im upra\vnieil, w szczególności w zakreegzekucji należności pieni ężnych , przypadających od przed- sie organizacji i kontroli obrotu towarowego, plano\vasi ęb iorstw państ:wowych odpowiedilio przepisy ~rt. 584 § l
nia i realiz'a cji inwestycji, ustalania cen i kontroli dziakod'e ksu postępowania, cywilnego, z tym jednak że egzekułal ności prz e dsiębiorstw.
\
cję adniinistracyj ną świadczeń p'ien'iężnych' prowadzi się weArt. 26. Dó zj ednoczeń stosuje się odpowiednio przer.i- dług przepisów dotyc hczasowych.
-8y o przedsiębiorstwach państwowych, z tym że połączenie
Art. . 3ł. l. Uprawnienia, zastrzeżone w przepisach arty" i likwidacja zjednoczeii następuje na podstawie uchwały Rakułów poprzedzających ministrowi, jak również clązące ' nil·
, dy Ministrów. '
~
n im obowiązki mogą być 'w ykonywane , przez ki~rownikd
Art. 21. 1. Minister może zlecić przedsiębiorstwu wyurzędu centralnego \iJ zakresie jego właściwości.
'k onywanie w stosunku do innyc;b. podległych przedsiębiorstw
2. Uprawnienia, zastrzeżone w p rzepisach artykułów pe, zadań, które na podstawie przepisów artykułów poprzedzają- .
przedzających prezydiu ńl wojewódzkiej rady narodowej, jale
.' eyeh mogą by,ć wykonywane przez zjednoczeriie (p rzedsięrównież ciążące na nim obowiązki wykonuje także prezybiorstwo prowadzące).
dium rady narodowej miasta wyłączonego z' województwa
2. Minister~ zlecając przedsiębiorstwu prowadzącemu w zakresfe swojej właściwości.
''
:wykonywanie zadań, o których mowa w usl. l, nadaje mIJ.
Art.
35.
1.
Uchyla
się
wszystkie
doty'chczasowe'
pJ:zepi~
statut. Statut określa nazwę i siedzibę przedsi ęb io rstvni : pro
wadzącego, przedsiębiorstwa nadzorowane, zakres i spo<lob sy w sprawach unormowanych w· niniejszym dekrecie. .
2. W szczególności - tra c;ą moc obowiązuj ącą:
, dz iałani a prze d !i i ębior stw a prowadzącego, ;akres praw ,i obo' wiązków
nadzorowc:nych przed siębiorstw wobec przedsięl) dekret z d nia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstwa prowadzącego, sposób reprezentowania przedsię
biorsh-v pat'lstwowych (Dl . U. Nr 8, poz. 42),
.
: biorstwa prowadzącego oraz inne nieżbędnedane dotycząc e
2) us tawa z dnia 21 maja 1948 r. o przedsiębiorstwach pa.ń
organizacji i d~iąłalności tego p rzedsiębiorstwa.
stwowo-spółdzielczych (Dz. U. Nr 30, poz, 201).
3) dekret z dnia 26 pażdziernika 1949 r . o tworzeniu przed'/ ' . Art. ,28. 1. 'Prezydium ' wojewódzkiej rady narodow~j
si ę biorstw
Miejskiego Handlu Detalicznego (Dz. U.
, może w drodze uc hwały za zgoQą właściwego ministra twoNr
55,
poz.
433).
t rzyć zjednoczenia przedsiębiorstw terenO\vych, powąływać
Art. 22. L

kieruje dyrektor.

powoływany i odwoływ,any przez ministra. Rada M inistrów
może , zastrz-eo, że, do powolywania ,i - odwoływania dyrekto-

/'

I

' przedsiębiorstwa pro\\'adzące oraz nadawać il11 statuty.
2. Przepisy ' art. 19 ust. 2', 3 i 4, '20, 21 ł 22, 23, 24 oraz ,
'21 stosuje się ~dpowiednio.
't
Art. 29. , l. Z dniem wejścia w życie dekretu stosuje
$ię jego przepisy do ,wszystkich istniejących dotychczas
:prżedsiębiorstw ' państwowych, nie wyłączając przedsiębiorstw.
, powołanychprzepis<;tmi o monopolach państwowych~ _przedsi ębiorstw b.związków samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw ' Miejskiego Handlu D·etalicznego. '
2. Istniejące dotychczas przedsiębiorstwa państwowo
~6poidzi~lcze _ stciją się przedsiębiorstwami pańśtwowymi w rozumieniu ' niniejszego dekretu.
, ,~
f

~t..
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Art. 36. 1. Pozostaje w mocy obow iązek central spół
dziel ni oddania w dotychczasowym ti'ybie przedsiębiorstwom
państwowo-spółdzielćzym, przekształconym z mocy nin iej' szego dek retu na prtedsiębiorstwa państwowe, majątku, kŁÓ. ry podl~ga oddaniu w myśl art. 1 ustawy z dnia 21 maja
1,948 r. o przedsiębiorstwach państwqwo-spółdzielczychl (Dz.
U. Nr 30, poz. 201):
2. Majątek oddany stosowllie do , przepisu pe)\~ołanego'
w ust. 1 staje się majątkiem Państwa.
Art. 31. Dekret wchodzi

w

życie

z poleceni,ll Prezesa Radl' Ministrów w Zakładach Graficznych .. Tamka", Warszawa,

z dniem

ul

ogłoszenia.

Tamka 3,

Cena 1.60
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