BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r.
o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
oraz ustawy o gospodarce komunalnej

(druk nr 289)

USTAWA

z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z

2020 r. poz. 1644
Art. 4.
1. [Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o prowizji
od zysku przedsiębiorstwa państwowego, nie stosuje się do:]
<Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie
stosuje się do:>
1) (uchylony);
2) przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze";
[3) przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT"(1);]
4) (uchylony).
2. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie stosuje się
do:
1) banków;
2) (uchylony);
3) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Promieniotwórczych".

Art. 39.
[1. W wypadku odwołania dyrektora przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego
wynagrodzenia(2).]
<1. W wypadku odwołania dyrektora przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności
miesięcznego wynagrodzenia.>
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-22. Odprawa nie przysługuje, gdy odwołanie nastąpiło:
1) na wniosek dyrektora;
2) z przyczyn określonych w art. 37a ust. 1;
3) z przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy
pracownika oraz przyczyn, o których mowa w art. 42;
4) w związku z likwidacją przedsiębiorstwa, podziałem bądź ogłoszeniem jego
upadłości;
5) w związku z przejściem dyrektora na emeryturę lub rentę i nabyciem przez niego
uprawnień do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej z tego tytułu.
3. Odprawa nie przysługuje, jeżeli po ustaniu stosunku pracy odwołany dyrektor powołany
został na stanowisko tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa lub przyjął obowiązki
zarządcy komisarycznego bądź zarządcy przedsiębiorstwa.
4. Odprawę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

[Art. 43.
1. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca, główny księgowy oraz osoby
zatrudnione na stanowiskach równorzędnych mają prawo do prowizji od zysku
przedsiębiorstwa państwowego, zwanej dalej "prowizją".
2. Podstawę naliczania prowizji stanowi zysk bilansowy pomniejszony o podatek od wzrostu
wynagrodzeń.
3. Kwota prowizji obciąża zysk bilansowy roku obliczeniowego, pomniejszony o podatek
dochodowy, dywidendę i inne zobowiązania wobec budżetu oraz nagrody i premie z zysku.
4. Prowizja nie stanowi składnika wynagrodzenia.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady przyznawania prowizji oraz jakie
osoby należy rozumieć przez osoby zatrudnione na stanowiskach równorzędnych.
6. (uchylony).]
Art. 46a.
1. Przedsiębiorstwo państwowe zgłasza organowi założycielskiemu zamiar dokonania
czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie przedsiębiorstwa zaliczone zgodnie z
odrębnymi przepisami do rzeczowego lub finansowego majątku trwałego, polegającej na:
1) wniesieniu do spółki lub fundacji,
2) dokonaniu darowizny,
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-33) nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa
cywilnego;
organ założycielski może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, nie wyrazić
zgody na dokonanie czynności prawnej objętej zamiarem.
1a. Przepis ust. 1 stosuje się w wypadku zamiaru dokonania czynności prawnej polegającej na
sprzedaży przez przedsiębiorstwo akcji lub udziałów, z wyjątkiem akcji spółek
dopuszczonych do publicznego obrotu.
[1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do czynności prawnych, które wymagają zezwolenia na
podstawie przepisów ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym(4).]
1c. Przepis ust. 1 stosuje się w wypadku zamiaru wskazania przez przedsiębiorstwo
państwowe swojego reprezentanta w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki.
2. W przypadku niewyrażenia przez organ założycielski zgody na dokonanie czynności
prawnych, o których mowa w ust. 1, organom przedsiębiorstwa przysługuje sprzeciw w
trybie art. 63.
3. Do odpłatnego oddania mienia przedsiębiorstwa państwowego do używania innym
podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 46
ust. 3 i 4.

U S T A W A z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712
i 2020)
[Art. 16.
1. Do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego stosuje się
przepisy Kodeksu handlowego(3), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
2. Do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego nie stosuje
się art. 312 i 313 Kodeksu handlowego(4).]

<Art. 16.
1. Do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego stosuje
się przepisy Kodeksu spółek handlowych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
2. Do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego nie
stosuje się przepisów art. 311 i art. 312 Kodeksu spółek handlowych.>
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-4Art. 19.
1. Pracownicy przekształconego w spółkę przedsiębiorstwa komunalnego stają się z mocy
prawa pracownikami spółki.
2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem
przedsiębiorstwa odpowiada spółka.
[3. Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa oraz pracowników zatrudnionych na
podstawie powołania wygasa, z mocy prawa, z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa
komunalnego z rejestru przedsiębiorstw państwowych(5).]
<3. Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa oraz pracowników zatrudnionych na
podstawie powołania wygasa, z mocy prawa, z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa
komunalnego z Krajowego Rejestru Sądowego.>
4. Pracownikom, o których mowa w ust. 3, przysługuje odprawa w wysokości
trzymiesięcznego wynagrodzenia, liczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop
wypoczynkowy. Odprawa ta nie przysługuje w przypadku zatrudnienia w spółce na
stanowisku równorzędnym lub wyższym.
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