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UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU PRAWNEGO
TEMAT
UCHYLENIE USTAWY O PRZEDSIĘBIORSTWACH MIESZANYCH

WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna
Sebastian Adamowicz.
PRZEDMIOT PETYCJI:
Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą uchylenia ustawy z dnia 10 lipca 1985 r.
o przedsiębiorstwach mieszanych, w celu uporządkowania systemu prawnego.
UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ:
Autor petycji wskazuje na konieczność uchylenia ustawy o przedsiębiorstwach
mieszanych, bowiem ustawa ta odwołuje się do nieaktualnej koncepcji własności
społecznej, zaś przedsiębiorstwa mieszane nie są tworzone i obecnie nie istnieją
w systemie.
STAN PRAWNY:
Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych (Dz. U. Nr 32,
poz. 132 ze zm.), w art. 1 ust. 1 stanowi, że przedsiębiorstwo mieszane może być
utworzone, w drodze łączenia mienia różnych rodzajów własności społecznej, w celu
rozwijania wspólnej działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania mienia
społecznego i myśli naukowo-technicznej i technicznej.
Przedsiębiorstwami

mieszanymi

są

przedsiębiorstwa

państwowo-spółdzielcze,

państwowo-społeczne, państwowo-spółdzielczo-społeczne tworzone przez Skarb Państwa,
przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, którym przepisy
szczególne przyznają osobowość prawną, oraz jednostki badawczo-rozwojowe, a także
organizacje spółdzielcze i społeczne (ust. 2).
Przepis art. 2 ustawy stanowi, że w celu utworzenia przedsiębiorstwa mieszanego
osoby prawne, wymienione w art. 1 ust. 2, zawierają umowę o utworzeniu przedsiębiorstwa
mieszanego.
Przedsiębiorstwo mieszane jest jednostką gospodarki uspołecznionej i nabywa
osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru (art. 3).
Zgodnie z art. 4 ustawy, w zakresie nie uregulowanym w ustawie do umowy
o utworzeniu i działalności przedsiębiorstwa mieszanego stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu handlowego dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień osób prawnych, wymienionych w art. 1
ust. 2, do tworzenia spółek na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i Kodeksie
handlowym (art. 5).
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Rozdział 2 (art. 6–12) ustawy określa warunki tworzenia przedsiębiorstwa
mieszanego, zaś Rozdział 3 (art. 13–18) określa organy przedsiębiorstwa mieszanego.
W kolejnych rozdziałach ustawy wprowadzono regulacje odnoszące się do:
samorządu pracowniczego przedsiębiorstwa mieszanego (Rozdział 4, art. 19–28);
organizacji i gospodarki przedsiębiorstwa mieszanego (Rozdział 5, art. 29–41);
wystąpienia z przedsiębiorstwa mieszanego i wyłączenia wspólnika (Rozdział 6,
art. 42–43);

rozwiązania,

likwidacji

i

upadłości

przedsiębiorstwa

mieszanego

(Rozdział 7, art. 44–46).
W Rozdziale 7 Przepisy szczególne i końcowe (art. 47–49) określono m.in.
właściwość sądów powszechnych do

rozstrzygania sporów między wspólnikami

przedsiębiorstwa mieszanego oraz między nimi a przedsiębiorstwem mieszanym, powstałe
w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 47).
INFORMACJE DODATKOWE:
Do Sejmu wpłynęła tożsama petycja tego autora (BKSP-144-IX-287/21), która
1 lutego 2021 r. została skierowana do Komisji do Spraw Petycji, w której oczekuje na
rozpatrzenie – w dniu 19 kwietnia 2021 r. komisja przedłużyła termin na jej rozpatrzenie.
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