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... DZIENNIK ·USTAW 
POLSKIEJ R'ZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

-' 

Warszawa, ania 31 lipca 1982 f. Nr 2.2 
TR ·E S c: 
POl.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: 

1:;0 - z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych ~asad/ gospodarki fin.ansowej przedsiębiorstw 
pa rblwowych o raz dostosowania przepisów ustawy o. gospodarce finansowęj przedsiębiorstw pań-
stwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw 417 

157 - z dn ia 28 cle rwcd 1982 r. w s prawie zas ad 'j wysokości opodatkowania podatkiem doch'bdowym 
bilnków i inńych instytucji · finansowych oraz Polskiego Monopolu Loteryjnego 431 

158 - z dn ia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad rozlicz~ń pieniężnych jednostek gospoaarki uspo-
łeczni on e j 4~3 

159 - z dni a I!J li pca 1987 r. zmienia j ą ce rozporządzenie w spra wie zc1wieszen.ia działalności samorządu 
za/óg pfledsiębior stw pa ń stwowych n a czas obowiązywania stanu wojennego. 434 

.< O Z p. O R Z Ą D Z E N I A: • 

160 - Mini stra Fina nsów· z dnia 19 lijJca 1932 - r. w sprawie zwolnienia 
jednortl lOwej. dodatk owe j' wp/aty pod atku dochodowego w 1982 r. 

161 - Mini stra Ad mii1 istr c1c ji. Gospodarki Te renowej i Ochrony Srodowiska 
w. s pra wie wa runk ów naJITlU budynków i lokali przez cudz~ziemców 

162 - l\'lini st ra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1982 r . .w 
cowania oraz zatwi e rdzania ł.lllwi eckiego planu hodowl anego 
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niektórych 

z dnia 20 
dewizowych 

sprawie trybu 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 czerwca 1982 r. 

\ 

grup · osób od , 
434 

lipca 1982 r. 
434 

zasad opra-
436 

w sprawie szneg()łowYLh zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych · oraz dostosowani d przepI
sów Q.stąwy o gospo_darce iinansowej przedsiębiorstw państwowYLh do specyfiki niektórych przedsiębiorstw . 

., Na podstawie a rt. 3 liSt. 6. art. 7 ust. 3, art. 33 pkt 1 
t 1-14. ctrl. 39 i art. 41 liSt. 3ustąwyz dn iil. '26 lutego 
1 9if~ r. o gospodurce fina nsowej przedsic;biorstw part
st wiJwych (Dz. li: Nr 7. poz. 54) zarządza s iG.· co nastę
puje: 

Rozdzial 

Przepisy ogólne. 

.. § I. Rozporządzeni e określa szczegółowe zasady 
. I gospodark~ finansow e j pr zed si ębiorstw partstwowych, za

sady i tryb finansowa nia w ydatków ponoszonych na cele 
. obronności krcljU oril z dostosowuje przepisy ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. ogospodiHce finansowej przedsiębiorstw 
pa~sLwbwych (Dz. U, Nr 7, poz. 54) do s pecyfiki: 

I) Przedsiębiorstwa f' iIl1s twow ego "Polskie Koleje Pań-

5.twowe", 

21 Przedsiębiorstwa l'ailstwowego "Polskie Linie Lotni
cze LOT", 

3) przedsif;biorstw pańśtwowych utworzonych na pod
stawie art. (i 'list 2 . lit. a) ustawy z d:nia 20 grudlJia 

1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. 
z 1949 r. 'Nr 63, poz, 494, z 1950 r. N r49~ poz. 448, 
z 1971 r. Nr 27, poz: 249, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 
1982 r. Nr 7, poz. 54), 

4) państwowych przedsiębiorstw przemysłu wydobyw
czego oraz energetyki i gazownictwa. 

5) pClństwowych przedsiębiorstw użyteczności pu-
' bJicznej, 

6) państwowych przedsiębiqrstw drobnej wytwórczości, 

.1) państwowych przedsiębiorstw gospodilrki rolnej oraz 
państwowych gospodarstw rolnych . 

8) ' przedsiębiorstw podległych Ministrom: · Obrony Na
rodowej, Spraw Wewnętrznych. Sprawiedliwości 

(działających przy zakładach karnych) oraz Fioansó~, 

9) przedsiębiorstw państwowych handlu zag ranicznego, 

10) przedsiębiorstw p.atistwowych · turystycznych, 

11) przedsięb i orstw państwowych prowadzących gry lo-
sowe i tota lizatory, . 

12) 'przedsiębiorstw pa6stwowych, gospodarki morskiej. 

13) przedsiębiorstw państwowych handlu wewoE:trznego. 

. , 
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§ 2. llekrOć w rozporządzeniu, jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się-przez t~ ' ustawę z dnia 26 lu
tego 1982 r.o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 
państwowych .(Dz. U. N'r 7.,. poz. 54). 

2) przedsiębiorstwie - rozumie się przez to przedsię
biorst'wo. panst wGwe. w tym rów.nież okręgow y za
rząd lasów państwowych grupujący nadleśnictwa 

i inne jednostki ' gospodarczę samofinansujące się. 
a także Przedsit)biorstwa do zadań szczególnych w 
zaklesie gospodarki leśnej. , 

3) przedsiębiorstwie handlu zagranicznego rozumie 
się plzez to przedsiębiorstwo eksportowo-importowe. 
utworzbne przez Ministra Handl u Zagranicznego. 
oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność: gospo
darczą w zakres~e* handlu zagranicznego na podsta-

, wie , koncesji nadanej ~rzez Ministra Handlu Za[fa
nicznego w zakresie objętym l)oncesją. ( 

4) wojewodzie - rozumie się ptzez to rówriież ,prezy
denta miasta stopnia wojewódzkiego. 

5)ro~u obrachunkowym ,- rozumie się przez to okres 
,od dnia I lipca do dpia ,3D czerwca następnego roku. 

Rozd:iiał 2 

R~chunek wyrównawczy. 

' § 3. ,1. W celu stworzenia warunków sprzyjających 
utrzymaniu i. wzro.stowi produkcji oraz , sprzedaży jedno
rodnych wyrobów, na które obowiązują ceny urzędowe, 

gdy sprzedaż tych wyrobów wykazuje różny stopień ren
towności. a niektprym przedsiębiorstwom przynosi stra,tę. 

zwłaszcza z powodu różnych warunków geologicznych 
lub różnego stopnia wyposażenia technicznego, przedsię

biorstwa ' te m()gą być objęte rachunkiem wyrównawczym 
cen wewnętrznych na wyroby jednorodne, zapewniają

cych zbliżoną rentowność tych wy,robów w każdym 

przedsiębiorstwie-wytwórcy. 

: 2. O wprowadzeniu rachunku wyrównawczego cen 
wewnętrznych decydują zairiteresowane przedsiębiorstwa 
przez zawarcie porozumienia regulującego zasady , fun- ' 
kcjOnowania rachunku wyrównawczego. ' 

8. Rachunek wyrównawczy może być żasilaRY do
tacją budieto~ą ' wwysokoŚcr. określonej Vi ustawie' bu-
dzetowej. ' 

9. Przedsiębiorstwa ' objęte rachunkiem wyrównaw
czym cen wewnętrzn ych .wpłacają na dochód budżetu 

Pailstwa należny podatek dochodowy i dokonują odpisów 
, z zysku do podziału. ciblicZając swój przychód' według 

ustalonych dla nich cen wewnętrżnych jednorodnych wy
robów objętych rachunkiem wyrównawczym. 

10. W wypadkach określOllych w ust. 2-4 ' wyzna
cza się przedsiębiorstwo lub lllną jednostkę 'organiza
cyjną do prowadzema rachunku wyrói.Viwwczego i do 
dokonywania rozliczeń z przedsiębiorstwami Objętymi 
tym rachunkiem. Przy ustalaniu cen wewnętrznych na
leży przyjąć założenie. iż w skali .roku wpłaty przedsię
biorstw na rachunek wyrównawczy równoważą się z wy
płatami z tego ra,chunku na rzecz przedsiębiorstw. 'chyba 
że rachunek wyrównawczy jest zasilany dotucją bu-
dżetową· - . ' 

11. Saldo rachunku wyrównawczego., ' istniejące na 
, dzień 31 grudnia" przechodzi na ró k' następny , i : PQd.lega 

rózliczeniu z' przedsiębiorstwami objętymi , systemem'. cen 
wewnętrz/l ych. 

Rozdział 3 

Odpisy amortyzacyjne l łeh rozHn ... le. 

§ 4. I . Przedsiębiorstwo przekazuje odpisy amorty
zacyjne od środków trwałych oraz wartości niema te rial
nych i prawnych na 'fundusz rozwoju w terminie do dnia 
,15 każdego miesiąca za miesiąc bieżący. 

2. Roczne roziiczenie odpisów amortyżacyjTjych jest , 
dokonywane do terminu wyznaczonego, do zł.ożenia rocz-
nego sprawozdania finansowegó. . 

Rozdział 4 
' . f· 

Odpisy 7. zysku. 

§ 5. 1. Kwoty przeznaczone z osiągniętego 'zysku do 
podziału na właściwe fundusze mozna odpisywać za 
okresy kwartalne i roczne, z tym że obciążenia na rzecz 
Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej odpto
wadza się co kw,utał. Obliczeń ' i odpiSów , Żd okresy 

3. O wprowadzeniu rachunku wyrównawczego' cen 
wewnętrznych na jednorod'ne wyroby może zadecydować kwartalne dokonuje się narastająco od pocżątkli ' r?ku. ' 
rada zrzeszenia. ustalając zasady furlkcjonowania rachun- 2. Przedsiębiorstwo ,'dokonujące kwartalnie odpisów 
ku wyrównawczego. ' . , z zysku d? podziału na właściwe fundusze oraz inne / 

4. 
' W' . b k . .. t h cele i potrzeby jest obowiązane w pierwszej kolejności 

razie ra u porozumlema zam eresowanyc d k . 'bl ; . . i ' 

d
·' b' t l b h ł d' . ' . o onac ' o Igatory]nego odpiSU na fundusz rezerwowy 

prze Się IOrs w u uc wa y ra y zrzeszenia zamtereso- - . 
wane organy założycielskie mogą wprowadzić rachunek 3. Obowiązkowy roczny odpis na fundusz rezerwo-
wyrównawczy cen wewnętrznych na jednorodne wyroby. wy oraz obciążenia na rzecz Państw0wego " Funduszu 
działając w interesie społeczno-gospodarczym. Aktywizacji Zawodowej- z tytułu przyrostu przeciętnych 

wynagrodzeń obciążających koszty działalności są doko
nywane pod datą ostatniego dnia roku sprawozdnwczego. 
Przeznaczenie pozostałości rocznego zysku do podziału 
na d-odatkowy odpis , na fundusz rezerwowy. fundusz roz- I 

woju. fundusz załogi' oraz inne cele i potrzeby następuje 
po urzędowym stwierdzeniu zweryfikowania sprawozda
nia finansowego za ubiegły rok. stosownie do decyzji 
przerlsiębiorstwa. z uwzględnieniem zaliczkowo dokona
nych w ciągu roku odpisów z zysku do podziału. 

5. Rachunek wyrównawczy cen wewnętrznych , może 
być wprowadzony po uzyskani~ zgody Ministra Fi-
nansów. 

6. Przedsiębiorstwa objęte rachunkiem wyrównaw
cżym cen wewnętrznych rozliczają z tym rachunkiem róż- ' 
nice między cenami urzędowymi w.yrobów jednorodnych 
a ustalonymi dla nich cenami wewnętrznymi. 

7. Ceny wewnętrzne jednorodnycb wyrobów mogą 
być ustalone na rok lub na okres kilkuletni i w tym 
okresie nie ,mogą być zmieniane. chyba że uległa znacz
nej zmianie określona według zasad podanych w ust. 2-4 
podstawa ustalenia cen wewnętrznych. 

4. Nale±ne obciążenia na rzecz Państwowego Fun
duszu Aktywizacji Zawodowej od funduszu załogi przed
siębiorstwa. w części przeznaczonej na wypłatę nagród 
i premii. pomniejszają fundusz załogi. 

'~ 
" 

) 

. ; 
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§ 6. Srodki funduszów utrzymywanych prze.z przed
,siębiorstwo na odrębnych rachunkach bankowych zwięk
sza się o odsetki bankowe nalezne od tych środków. 

§ 7. 1. Przez stratę przedsiębiorstwa podlegającą po
kryciu z funduszu rezerwowego rozumie się kwotę: 

l) . straty bilansowej wykazanej w rocznym sprawozda
niu finansowym. 

2) obciązenia' naleznego na rzecz 'Państwowego' Fun
duszu Aktywizacji Zawodowej z tytułu przyrostu 
przeciętnych wynagrodzeń obciązających koszty dzia
łalności przedsiębiorstwa. gdy . na pokrycie tego 
obciązenia nie wystarcza zysku do podziału. lub \ 

3) straty bilansowej wykazanej w rocznym sprawozda
niu finansowym. zwiększonej o obciążenie nalezne 
na rzecz Państwowego Funduszu, Aktywizacji Zawo
dowej. o którym mowa w pkt 2. ' 

2. Sfinansowanie straty. o której mowa w ust. 1, 
następuje pod datą urzędowego stwierdzenia zweryfiko
wania .'iprawozdania finansowego za ubiegły rok. do wy
sokości kwoty . straty lub do wysokości posiadanego 
przez przedsiębiorstwo funduszu rezerwowego. jeżeli fun
dusz ten jest nizszy od tej straty. 

Rozdział 5 

Finansowanie niektóry~h wydatków ' Inwestycyjnyth. 

§ 8. 1. Koszty przygotowania do realizacji inwe
stycji przedsiębiorstwa. z wyjątkiem zakładowych inwe
stycji socjalnych i mieszkaniowych. są finansowane ze 
środków funduszu rozwoju. Do kosztów' przygotowania 
inwestycji do realizacji zalicza się w szczególności koszty 
opracowania załozeń techniczno-ekonomicznych lub do-

, kumentacji uproszczonej inwestycji oraz badań geolo
gicznych i pomiarów geodeżyjnych związanych z plano-
waną inwestycją. • 

2. Koszty przygotowania do 'realizacji zakładowycli 
inwestycji socjalnych i mieszkaniowych są finansowane 
ze środków przeznaczonych na . te inwestycje. 

, ~. ' , Koszty przygotowania do realizacji' inwestycji. z 
której zrezygnowano. zmniejszają fundusz, z którego zo
stały sfinansowane, z tym ze przez fundusz rozumie sią 
także równowartość dotacji buazetowej otrzymanej na 
finansowanie tych kosztów. 

§ 9. 1. Inwestycje przedsiębiorstwa polegające na: 
nabyciu od innych użytkowników środków tr_Wałych, 
obejmujące wartość zakupu tych środkó~ trwałych oraz 
koszty ich demontażu. transportu, ponownego montazu 
i niezbędnych remontów, są finansowane ze środków 

przeznaczony~h na te inwestycje. . 

2. Przepis ust. 1 stosuje się równiez przy: 

l) zakupie od innych inwestorów nie przekazanych do 
eksploatacji budynków. budowli. maszyn, urządzeń, 

środków transportowych i innych przedmiotów o cha
rakterze środków trwałych. 

2) zakl!pie od wykonawców prac badawczycJi przed
miotÓw o charakterze środków trwałych, nabytych 
lub wytworzonych w toku prac nad rozwojem nauki-
1" ,techniki, , 

3) nabywaniu lokalu liżytkowego luh na mieszkjlnie 
funkcyjne w domu btldLIWtmym przez innego inwe
stora, 

.4) instalowaniu maszyn i urządzeń dzierżawionych oraz 
otrzymanych nieodpłatnie. . 

3. Nakłady, o których mowa w ust. 1 i 2, dokony
wane w związku z zakładową działalnością socjalną 
i mieszkaniową przedsiębiorstwa są finansowane ze środ
ków przeznaczonych na zakładowe inwestycje socjalne 
lub mieszkaniowe. 

4. Jeżeli nakłady wymienione w ust. 1 i 2 są objęte 
inwestycją podejmowaną na podstawie decyzji Sejmu lub 
Rady Ministrów albo terenowego organu administracji 
państwowej, podlegają one finansowaniu ze . środków 
przeznaczonych na tę inwestycję. 

5. Minister Finansów określi tryb l'Ozliczania kosz
. tów działalności inwestycyjnej. 

§ 10. 1. Inwestycje przedsiębiorstw podejmowane 
jako odrębne zadania inwestycyjne. polegające na bu
dswie przyzakładowych: szkół zawodowych. internatów 
dla uczniów, tych szkół, stołówek; ośrodków zdrowia, 
hoteli robotniczych,złobk'ów i pIzedszkoli oraz zakła

dowych domów kultury. a także domów na mieszkania 
funkcyjne. są finansowane według " zasad dotyczących 
inwestycji przedsiębiOlstw określonych wart. 23 ustawy. 

2. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, objęte za
łożeniami techniczno-ekonomicznymi przedsięwzięcia in

-westycyjnego są finansowane ze środków przeznaczo
nych na to przedsięwzięcie. 

§ 11. Zasady udzielania kredytów bankowych na 
finansowanie inwestycji, zasady opracowywania wnio
sków o zaliczenie inwestycji do grupy inwestycji podej
mowanych na p'odstawie decyzji Sejmu, Rady Ministrów 
lub terenowego organu administracji państwowej i o 
ustalenie dotacji budzetowej . jako źródła finansowania 
tych inwestycji oraz zasady finansowania kosztów ich 
przygotowania do realizacji określają ydrębne przepisy. 

Rozdział 6 

Finansowanie postępu techniczno-ekonomicznego. 

§ 12. 1. Wydatki przedsiębiorstwa na postęp tech
niczno-ekonomiczny 'obejmują finansowanie prac badaw

-czo-rozwojowych i inne w;ydatki określone wart. 27 
ust. 1 ustawi orazfinansówani.e· prac wdrożeniowych 
i prac związanych z realizacją projektów wynalazczych. 

2. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych ( obej
muje prace naukowo-badawcze .oraz prace rozwojowe po
legające na doskonaleniu organizacji procesów techno
logicznych i modernizacji produkowanych wyrobów, ro
pót i usług oraz na przygotowaniu produkcji nowych 
wyrobów (usług), wykonywane w okresie poprzedzają

cym decyzje o zastosowaniu wyników tych prac w prak
tyce. Finansowanie prac ' rozwojowych obejmuje w szqe
gólności prace: 

1) konstrukcyjne, technologiczno-projektowe i doświad

czalne; w tym budowę i próbną eksploatację urzą

dzeń i prototypów doświadczalnych, 

2) dotyczące innowacji VI organizacji i ekonomice 
przedsiębiorstwa, wynikających z zastosowania' wyni
ków prac badawczych. 

3) dotyczące normalizacji, w tym równiez unifikacji 
i typizacji wyrobów, urządzeń oraz procesów techno
logicznych. 
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3; Finansowanie prac wdrożeniowych 'obejmuje pra
ce . pO;'ejroowane va l)od-stawie <'detytJi ' przedsiębimstwa 

o zastdsowaoiu wyników prac badawczo·rozwojowycb. w 
. tym r()wniez o zasŁosowanitf projektów wynalazczych za
'ró\Yno własnych. jak 'i nabytych 'w formie licencji. zwią
zanych z uruchomieniem produkcji wyrobów nowych lub 
modernizacją wyrobów produkowanych i nowych metod 

~ wytwarzania --: pop1zedzające rozpoczęcie pro<j,l,lkcji na 
' skalę przemysłową Finansowanie . pra.c; wdrożeniowych 
, obejnlUje w sz<:z.ególuQse\ p/ćlcezwiązane: . 

rj ze ' spor'i,~dzeniem pełnej dókumentacjitechnicznej. w 
tymrównielz opracowaniem norm idokumelltacji w 

l , ; zakreSie t ypizacjt. 
, 2):t · wyk{)nywariiempf-Ototypu pFzemyslqwego. pierw

.,' . Siego kompletu narzędzi i oprzY/4ądówania oraz prób
nych instalacji, 

'·3}>.z" wykonaniem. ,Próbnej serii nowego wyrobu, a w 
.: uzasadnionycb , wypadkilch również serii inform.ac,y j
nej n1>Wego wyrobu.przeprowadzeni,em prób oraz 
w.prowadzeni.en, popfjlwek. po .próbach, 

§' .13, Do ' 'koszŁów wykonania pracbadawczo-rozwojo
wyćh- za'licza .~łę również koszty nabycia lub zaprojekto
wania ' b;ldowy ' j" montażu specjalnej aparatury albo Uf.zą

' dzen związąnyob,z .wykonywaniem okreslonej pracy ba-
dawezęj; także w pazie ,g.dy aparatura . i urządzenia te , ' 
odpowiadają kryteriom ustalbnymdla , śf()dków . trwalych. 

§14. L ,. PrzedsWbiorstwa., oklór:yeh mo~a W, art .. 27 
ust. 'l ;usta:Wy.li\;Vorzą , .rundus~ ;postI;')Pu tecbnJcząp-ek ono- ' 

: micznego ,.2. obc;.iązają.cych .koszty .ichdz;iaJainDści. odpisów 
okreslonych '. W proc~ntach' w, . stosl,Jnku do wartQści przy
chodu ze sprzedaży ,w; rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy. 

6) finapsowanie W!1Półnychprzedsięwzięćz zakres",! po
. stępu ;łechniC2\nocel\.onomjClnego; 

'2: Finansowanie ' prac'. októr ych mowa 'w ust. 1 
pkt 2-4. następuje w . formie'zaplat y za . wy-konaną : pracę; 

p.odstawę roz;licze(l i zap,Ic,lty . stanowią " faktul y z, ty .tułu 

sprzedaży wewn,ętrznej lub u~()wy z jednostk<tobcCl na 
wykonanie tych praC. ., . ', . . , . 

, 
3. Z funduszu postępu techniczno-ekonomiczrl'ego , nie 

mogą być finansowane: 
1) kClszty przygotowania 

budowanych zakładów 
przyszłej eksploatac:Jjnowo' 

i wydziałów pr;?edsiębiorstwa'; 
\I ' . ' . ' .' . 

2) koszty przygotowania produkcji jednostkowej, i ma-
łoseryjnej. 

Rozdział 7 , 

PrzepisYszczegóhle . 

§ 16. Wydatki ;związane,;,: realizacją zadań , przed
siębiorstw panstwowych w zakresie obronności. k,ajl\. 

' i~~ikr~j~cep;b:s::~~!W~b~~(~~u,, ·~~t~J~t~'I~rl'l~1?'łlz~~ 
czy pospolitej Ludowej (Dz. U.iI979r; Nr 18, poz. III) 
oraz/ z, innyc\lprzep)só\X ustflwowy<:h, : z ~'y Wki~mwy" 
datkQw ,.pmlOszonyc.hna , pod~lawie od rębnych p(z<i\ P,lSów 
wy.c:1aWany{:l1 przę1; Radę Jy1inist,I.9w iISorW1e~ . . (Jbrimy 
Kraju z hmdl,lszuzad.ań wyodrębnionych. 'two'rio'l1'egq ze 
środków b!]dzetowyc;.h ".~ . obdąia·Jii ' , kOs'zt:y · 'd~ia'łaJQośCi 
przedsiębiorsL wpall;;tW9,wYSh. . , . ,, '.' , ., , ',, ' . 

§< 17. 1.. Przedsiębiorstyvą wygobywiljące01ineraly 
IJ.letodą, oqkrywkową l1Jb otWO!{Jwą orąz pflJwadzące · 
działalność gospodarczą. którejio.wa fzyszY . Eo:w~(~~~ll1e 
hald . lub, degradacja terenu, mogą tworzyć {undu'sz ' re
kultywacjlz n~rżutÓwna ' kosztydti'~lalnOści. ~ Środki 
funduszu 'przeznaczaSię na finansdwa'nie " i:JfZ'effisięwZięc 
pozatnwestycyjnych.ma'jącychna 'celu tagoSpodarowa
nie.' terenów· pbeksplóatacyjnych ofa'zhald; ·)t ,j " 

2. Na fundusz postępu tęchniczno-ekonomicznego; nie
zależnie .od · .odpisów obciążających koszty oraz innych" 
środków' przewidzianych wart. 27 ust. A i, art. 32 \Istawy. ' 
prze.znaeza 5';ię również .dochody ze spr:z;edażyskladt:ików 
majątkowych zakupionych lub wytwqrzopychw , tokuy;y- ; 
kony-waniaprac badawczych stinan~owanych z flJnduszu. 
pomniejszone o .koszty 'związane ze. sprzedaż, ą. ,2. Wy~pko~,Ć na~zutóyv ~~reŚlciwI0ŚciwimI~litrqwie 

§ 15. L PrzedsIębiórstwo przeznacza fundusz po- w pOlozumienju z Ministrem Finan~ów. VI termJ'di~c'Jeane-
stępu techniczno.ekonomicznego na: go mięsiąca oą.dniaogIO!;,zenia rożporządzenia'. '.,,;· 

iJ " pokryciekosztóW działalności wyodrębnionych w § 1~. 1. Przedsiębiorstwo za,~i~raj~Ce um'o~ę~ ' ;:;ge-
'.' ' statucie przedsiębiorstwa ośrodkówbaddwczd-I ozwo- nerałną '. dDstawęinaszyn i . urząd zen. ·: zwane daJ,eJ ,,,ge-

jowych: I,aboratoriów.· biur ' konstrukcyjnych, oś'rod~, ' neralnym dostawcą".' może twort::yĆ fundusz , ryzyka 
" ków' inforillaCji 'nauko'wo'::techn'icznej i ekoTwmicznej' i', gwarancWz , 'narzutówobciązających koszt}\ , oQst(j.wy. 

:ora~inDych jedn'ostek (komórek) badawczych i roz- Na fundusz ten przeznacza się również kwoty ka,r; \Jn:IOw
\Vojo~i?onrMejszonych o dochody ze sprzedaży ' "nych oraz k:vvoty z tyt,ułu o~szkodow,i:i~' gwarancji i rę-

t • . pracwykól'lanychprzez te jednostki na zamówienie kgjl11i! otriymdąep!,zez' generalnego dostawc~6d jego 
z 'zewhątrz: '" .. , ' P9ddostawców;." ,.,, ·· ' ... ... .: " "' ;', " , ' . 

2) (l~la~sowanle ' prac badawczo-rozwojowych war~oku- ! " 2. W.Y$okośĆ !: narztJtówo.~r~\śli ~ 'Włąści~y org<H) ,; za,
" , jących . p·osfę.p' techniczny i otganlzi'kyjny, wykony- 'lożycielski w , porozumieniuzMinistrem , 'fin~nsów, yv , ter

wanych . w' zakładach i wydzia!,'lch prOdukcyjnych minie jądneg~ ' rnjesiącą ,. od ,dm a ogłoszęri~ą " r.qzpqrzą-
. ,. przedsiębiorstwa oln innych komórkach ' nie zali" dzenia. . 

, •. ::: Cz6nVch w statucie przedsiębiorslwa do wyodrębnio· ; 3. Ze środków ~unduszu ryt:yka i gwarancji $t'jfinan.i 
,"nych jednost.ek badawczych, i re ~wojQwych. ' sowiin~ " koszty usuwania ·~stwierdzonych'wokresie ' gwa-

: :,:~~. ~}.)in~n~p~ariie zad~d'ń ' 'W zakresie wzornictwa prze~y- rancji usterek i ukrytych wad mdszyn i urządzeń" doJ.; 
. . $lowego,: ' ._. starczPIlych w ramach generalnej dostawy ' oraz inne 

4)' zapłatę za prace' bacawczo f()",' jowe wykonywan~, . koszty.i9c;1~z~,()?oyvania POllQąz?nez.tytulu, gwarąncji, 
c,, ' .p'tiez bbc'e jeclnostkt na za~ó~ie~ie przedsiębiorstw~ , rękojmi i odp.owiedzialnoŚciops.zkodowawczęj ztytu,lu 

oraz Ira inne wydatki przewidziane w.att, .27 ust. 1 realizącji ,genera!n:ej O.ostawy. . . 

ustawy. ' . "'. '" ' '4. Po całkowitym . rozliczeniu generalnej dostawy 
; 5) , pokryciecalo'Śt:i lub części · kosztówprac wdroże- ' f ' wykonanIu zobOwiązań, o których mowa w ·ust. 3. 

ni'6w.ych . ora,z~'Dsztów reaHzaćjipfCljektów wynalaz- pozostałe środki funduszu 'ryzyka i gwarancji ':związane 
czychzakończon ych \Vynikiemnegatywnymlub nie"; , " z .. {Qzlic4,Oną· .g.en~ralną dO$tawą , ~apjsuje si~ lla zyski 
współmiernych do ' osiągniętych efektów. 'c " , ~, " Dadzwy.c;zajp.,e ,:·gene.ialneg(~: dosta weY. Niedobó{ ,ś.rbdków 
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fundllszu ryzyka i gwarancji" wynikły ' z pełnego · rozli
czenia" generalnej dostawy i wykonania zobowiqzań, o 
któr.ychmawa w ust. 3, zalib:a' , się naśtraty nadzwy
czajne generalnego dcstawcy. 

, . 
" . §19. J. Przedsiębiorstwa wydawnicze oral,. przed
siębiorstwa abrotu księgarskiego inogątworzyć ' fundusz 

. ~llilarzenil)wyksiążki Z" odpisów óbciążającycn kaszty 
ich działalnaści. 

. .. 
2. Fundusz umorzeniowy · książki jest przeznaczany 

na sfinanso~anie ~kutków ol;>niżeńia ceny detalicznej 
książki, zwiększenia 'ma rży handlowej w obrocie książką 
i wycofani-a jej Z abrotu: 

.' 3. Minister Kultury i Sztuki. b~reśJi w p~rozumieniu 
·z Ministrem Finansów szczegółowe zasad y l worżenia 
i . gaspodarowania funduszem umorzenia . książki w ter
min~e jednego. miesiąca od dnia oglos'lenia rozparzą
dzehia. 

Rozdział 8 

. pos\os.oWiJnle .. zasad gos.podarkJ Unansowej do specyfiki 
nielrtórych przedslt:blorstw. 

...,. ...... 

• 

", Poz. 156 

przedsiębiorstwie "Polskie Linie Lotn,icze LOT" nie sta
nowi przychodu ze sprzedaży określonego wart. 3 ust. -ł 

ustawy wartość dostaw wyrobów, robót, usług, towarów 
i materiałów nie , zapłaconych $ całości Jubczę$ci przez 
odbiorców w ciągu 60 dni od zakułlczenia roku 'spra
wozda\vCze9a. 

§ 24, I. P~zedsiębiorst w a transportawe I przedsię

biorstwa wykonujące inne . usługi związane z przewo
zami oraz ' przedsiębiorstwa gospodarki rybnej tworz!l 
fundusz akwizycyjny pbciążający dewizawe ' koszty dziel, 
łalności w granicach ·' normy pracentawej " ustalanej w 
relacji da wartaści sprzedaży ' z działalnaści własnej . 

, 2. Normę proc!')ntawą, o której mowa w ust. , 1, ustaU 
właściwy minister ' w porozulflieniu z Ministrem Finansów, 
w terminie jednego. miesiąca od dnia ogłoszeni\! rozpo
rządzenia. 

3. Fundusz dkwizycyjn y pr'zeznaęzony jest na finan- . 
sowanie przedstawicielstw zagranicznych,. reklamy, wydat
ków , reprezentacyjnych, wlącznie z ' wydatkami . repre
zentacyjnymi sl:rtków,"wydatków akwizycyjnych. szko
lenia personelu. zakupu fachawych , książek . i pomocy 
szkoleniowych, zagra.nicznych , wyjazdów służbowych 
i innych wydatków o .charaktefze .akwizycyjnym . 

~ 20. 1. Przedsi ębiorstwoPilństwowe "Polskie Ko- § 25.' Zasady t-worzenia przez przedsiębiorstw4 . fun-
leJ~Państwawe" oraz przedsi(}biarstwd żeg.lugi morskiej duszu szkód . górniczych i gaspodarowania nim reguluj" i·. rybrjł5Wstwa daleko.marskiego twarzą fundusz (emon- , adrębne przepisy. 
tQwyz odpisów obciążają(;ych ' koszty di\ałalnoścL Wy-
sokaśćlycn \odpisów określają w!aśd\d ,m inistrowie w § 26. :1.Przedsiębiorstwa 'ipacUeg.łe Ministrowii' ObIO-

' . ' . ' ny Narodowej magą , zanieehać" dokonywania odpisów na p orozumieniu zMinis~rem Finansów., 
fundusz rezHwowy, o którym mOWi! wart. 7 ust. , I usta-

2. Fundusz , remontowy jest przeznaczany na . finan- wy, jeżeli stan tegó funduszu ,odpowiada równowartości 
' sówanie remontów.śro~ików trwałych służących działa!- 20j o kos:?,tów działalności przedsiębiorstwawrokuspra-
nościeksploatacyjl1ej. wozdawcz'ym . . 

§ . 21. Inwestycje ·Przedsiębiorstwa . . PaI1stwowego 2'- Jeżeli po pokryciu strat stan' funduszu rezerwo-
.. Polskie Koleje PailstwoWę", ni'e zaliczane do irlwestycji , wego ' przek racza równowartość 10/0. kosztów ' działalnoścl 
centralnych, ' poleuające na ' hodQwie linii kolejowych, "pi-zedsiębiorstWa · w roku sprawozdawczym~ prżedsip,bior
htldowie i ,,j'\)uden'liZdcji . w'" zŁów, stacji- kolejowych sr,,'-o ' może ' żasllaćz fllndllSZU ' rezerwowego inne fLln-

, i 'skrzyi.owaó clwllpoziomowychOraz n'a elekt;'yfikacji linii dtlsże t'worzone z zysku do padzIatu, z tym że stiiD fun-
kolejowych i -lil-1Westycje gospodarki morskiej polegające dltSZU rezerwowęgo w takim wypadk.lI nie może ·· ulec 
na utrzy-inanill ,szlaków żeglugowych do portów mor- zmniejszeniu ponizej 19ft ko"ztaw działalności w roku 
skich, umocnien brze~lov"-ycb i falachranów, budowie baz sprawozdawczym. <» - " 

specjalistycznych przeładunków i , im~ych, abięktów 
il1frastruiltury portowej moną być linimsow,ane 'w części , c§ 27. fvlinister Obrony · Narodow'ej oraz Minister Gór-

, . nict\va i r.nergetyki w stosunku (lo przed,' siębiorstw , phe'-hlb całaści z dotacji budżetowej. Wysokość dótacji hu- .I- - , 

dżetowej na ten cel oki'dlana je,s t coroclllie w ustawie mysłu wydobywczęgo oraz eoergetyki) gazownictwa vi 
• budżetowej. . uzgodnieniu z Ministrem Finansów mogą centralizo""uć 

cz~ść odpisów na fundusz postępu te~hnitzno-ekonomiCz

nego. Dysponentami s~entralizow.lIlega, ' fun~uszu {)Ostępu 
techniczno-ekonQmicznego - są włilści w.i min,is trawie ' lub , 
organy przez ' nich upoważn'ione. Scentral(zowany fun
dusz . postęputechniczno"ekonomiCznego jest" przeznacZo
ny na finansowanie zitdań szczególnie, waznYCłl , dla roz
w'oju branży przemysłu; zleccn ych . przez .. :vłaściwego 
minis tra. 

§ 22, 1.Przedfiięb!orstwi:I: "Polskie Koleje Pa'ństwo
we", Państwowej KallJ,unikacjl SamO'Chodo'wej, Przedsię- . 
biorstwo · Spedycji Krajowej, "Polskie Linie Lotnicze 
[OT" · oraz Przedsiębiorstwo Międzynarodowych 'Prze
wozów Samochodawych ' ,;Pekaes" tworząfLindusz ryzykil 
ti-an~portowego z odpisów o.l:lc:iążających kOlOzty ' działal- ' 
nośc~ według normy procentowej, w relacji do wartości 
sprzedaży, llstillonej przez Ministra Komunikacji w po
rozumieniu; z Ministrem Flnanspw, · .wterminle jedneg'O 
m4esiiwaod dnia agfoszenia rozporządzenia. 

§28. Minister Spraw Wewł)p,trznych · może podwyź

. szyi: ~ \vysokośćcoroczriych odpisów 'l-zysku do pol,lzi~lu 
na ' fundusz rezerwowy, ił także obniżyć ' ustawowy po

· 2. FIlUdus"l ryzyka transl;ortowego jest przeznaczony zlom tego funduszu nie niżej Jednak . niż do wysokoścl 
na wypł!ltę odszkadowa'1 ' za braki ' i uszkodzeni,ł ladun~ ., 2n;o kosztów działalnqśc{ w rokusprawazdąwczym. 

ków, Zćł utrat~ zdrówia lub życia osób w wypadkach § :!9. · 1. \V. przedSiębiorstwach przemysławy~h pod
koiejowych, samachodowych bądź lotniczych oraz na fi- . ległych l\-1inistrowi Sprdwiedliwości., działających przy 
rićinsow~lnie odszk()dowań I ka r występujących .w . obrocie zakładach k;arnych, prze:,: które rozumie się także przed-
z'agranicżnym; a także stra t spowadowanych zmian,a.mi ko- si~bi\)rstwadziałające przy aresztach sled(;zych i( oś rod- ' , . 
niunkturalnymi na rynltach zagranicznych. . kach · pr'lystosowaniaspolecznego, uprawnionynii do ko, '. 

§2.1.W ,przedsiębiorstwach żeglugLmOTskiej i przed- , rzystania -'o Z Junduszu załagi są zarówno aso9Y zatr~ld
siębior-.stwa·ćh , rybołówstwa 'd'aleko~orskieqo' , oru . w '" nione · na ·.poo&tawie . prayowniczego ' stosunku pracy, 
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,zwane dalej "pracownikami", j<rk i skaza·niilymcza. 
sowo areszto\Ą:ani wykonujący pracę 'na Iz.eCZ prz~dsię· 

- -biOlstWd na podstawie skierowania p'rzez zakiad kamy. 
zwani dal<ej "skazanymi". . 

2. ' Pf'ledsiębiors1wo ustala odrębne :srodki na wyna· 
grodzenia dla skazanych; przy ustalaniu wysokości tych 
sródkówstosuje się odpowi-eflnio prżepisy art. 11-16 
ustawy. ' 

3. Obciązenill. o, któ.rym mow.a w .art. 35 ust. 1 usla· 
wy. pod.lega,kiw rtąc:w Le 5JOdki wydatkowane na przy.' 
rostlNy,naglodl.~n prtwownikÓw. 

4. Podstawę dokonywania od-pisów no ce le. októ· 
Tych mowa w .oiIrt. 17 ustawy. stanowią wyudgrodz€nid 
pracowllików. 

- , 5. Uzupełnienie środków , 'o kturychmowa w iirt. III 
ust. 3ustawy_. ma;i;e oqstąpić z funduszu załogi w części 

przeznaczonej dla pracow'ni'ków. 

6. Fundusz :Za logi. .J którym ruew.a 'wart. 10 ust. l 
usta w y, pod leg a podziai o w i n fi ej wi€' cz<:ści : 

l) część przeznaczoną dla pracowników, 
2) część pr,zeznaczoną cna skazan ych. ' 

Podziału funduszu zalcgi na wymieriione częścidoko

nuje się pioporcjonalnie do wypłat wYl1<!'gtodXl:'ń oby
dwu grup zćllrudnionych. 

7. Część .funduszu. o której mowa w u-st. 6 pkt 2, 
'w wysókoŚci 8.5% wypla,conego wyuaglodzenia podlega 
odprowadzeniu n.a odpo'wledni typśro(tków ( 'specjalnvcll 
.w ' zakładach karnych. Nadwyżka ' funduszu p{zeknl~za
jąca .lenpoziom je.st przekd:ttiwana na -scentralizowany 
fundu'sl rezerw0Y"Y' 

8: Podjęcie pr.rez pr~ed.siębiorstwo iilwr-s'tycjLo któ
rei.m,owa w .art. 23 ustawy. polegającej 'na budownictwie'. 
wymaga zgqC,y organl.l '.sprawlIjąceg-o nadzór. 

.- ' . . 
"9. OryJn sprawujący l1adiól t"";01'<lY $c~ntra,liZQ ,wany 

fl11'ldusz rezerwowy z przekazywan'y-chpruz <przedsię 
bi~r.stWd: 

I) 500/a utworzonego w aanyfu roku .. funduS1.tl f.eZ('f

w0-.vego, 
2) napwyżki. o któnej m{)Wd w ~tSt. 7. 

Scentr.alizowan.y ' fLlndusz rezerwowy jest ,prz:e1.naq:ony 
na u~upełnienie funduszów: rezerwowego, tozwo:iu i za
łogi JN przedsiębiorstwach, których dzidłalność jest nisko
rebtownil .lub nie(ento~vna, ale konieczna ze wzglqdu na 
potrzebę realizacji zadań resocjalizacyjnych. 

§ 30. L Amortyzację środków tn,valychoraz war
tośC1 ' niemateria.,lnych i pr.awnych wprzedsię.biorstwach 

podJ.eglyc-h Millistrom: Obrony Nalodowej. Spfć1wWe-

• wnętrżnych. Spl.ilwied Hwości oraz w przedsiębiorstwac!;! 
przemysłu ~vydobywczego, . energetyki i gaZDwnictwa 
podległych Mini"trowi Górnictwa i Energetyki dzieli się' 
na fundusz rozwoju przedsiębiors'tw oraz scentraliZOWilne 
fundusze' rozwoju, wecllugnor'm o~kreślonych przez -".da
ściWych ministrów -w uzgodnieniu z Ministrem Finąnsów. 
Dysponentami scentralizowanych funduszów są właściwi 
ministlowie. Ministrowie mogą\ upoważnić do rozpo:'zą~ 
dzan'i.a tym4 funduszami innych dysponentów. Ze s~en
tIilliwwanych Tum:!usl-ÓW rozwojusązasilaD€ fundus:.ze 
IOl:WojU 'pn:edsiębion.tw. 

_ 2. . Inwestycjami ,przcdsi~biorS'twpodl€glych Mini
Itrowi Górnictwa i Energetyki, . o k1,·órych mowa w ust . . ), 
finansowaoymi/ w całości lub '-7;ęści 'l.'esr-Od-ków $CI:'1'I
t raHzow4ne-go funduszu rozwoju d«n~j bf:di]ZY stil; 

1) w przemyślew(-}9~owY1U ~r-ozbuc}ow-a . i moderni
zacja istniejących przedsi~bio:rstw, związana z ul-rzy· 
maniemprodukcji 'lub ;przyws-temzd(){ności prOtl'u;K
cy jryych, z o-kresem reaHzdc ji ponad 2 Jata, 

2)wprzel'lly&łach naftowym igazown,iczym - ' ,inwe
st~{'j~ 'związa~e z zagospodarowaniem l'Iowrch :l.łói 

, utp'y.·naHowej i gazu or-dZ m.l.gazynowaniem i .pr!Ze-
sylem gazu, "-

3) w przemyśle ener.gety-croym sieci pLzesy/0we 
220kV. rozbudow-d or,az mod-eroizacjiil iśtnie}ących 

pr:zedst.ębiof'st w. z okresem .r:ealizacjiponad' 2 J.ata. 

FinilDsowanie tych inwestycji odb'YW8 :si-ę 'w drodoo :Zc)ł- ' 
siltmia fund:uszu r~(}-ju pr~ds-i~}biorstwa realizującego 

'okJeslollocj i o westyc ję. , -

§ 3L lnwestycjeprzeds:iębiors1w podl-eg:łych M ,ini 
strom Obrony Na rod o W1.!j j Spraw ,Wewnętrznych oraz 
inwestyćje podejmowane w związku z dziatfllności-q w 
dziedzinie przewidzianeJ w . :ak,cie o utworzeniu przed. 
sit;biorstwa ' użyteczności publicznej, a nie zaliczone do 
inwestycji centralnych. mogą być finansowane częśdo< 
wo lub w całości t dOtdCj4 budŻoetowej. Wysok.ość .do- " 

,tacji budżetowej n.a ,ten c.el jest okresl.ana. corocznie 
w llsta"Yie 'budżetowej lub w budżecie ,właśCiwej ~adY' 

narodowej. 

§ 32. 1. Przedsiębiorstwa przemysłu . wydobyw,pego 
podlegle Ministrowi Przemysłu Chemicznego! J:.ekk~iego 
mogą twouyćz ' odpisów ' obclązający,ch koszty działal
~noścjtundusz utrzymania, wolności IJlodukcyjnejkopalń, 

,2. Fundusz utrzymania zEl.6lnoSci J>roóukcyjn()j .k-o .. -
pallI jest przeznaczony na fo~Ik1.nsowanie robót W.o
'stępniających złol.ć1 dO'LilchoWllnia niezbędnej zclolnosc-i 
ekspl-oat.acyjnej. 

3. Stawkę odpisów na -tundusz, ó ' którym mowa w 
ust. J. uzaJeż.nioną od wiel'kości wydobycia -!lo.puln , or,<lZ 
szczegółowe .zasildy gospodamwania tym t llnd us:z:eJfl ustd~ 

lioTgan , :za.ł-oźYciels-ki' w por o7,um.ieniuz Mrinistr-em Fi- ~' 
_nansó,w w t.erminie jednego miesiąca od dnia wejścia 'V'{ 

życie rozporząctzema. 

§ 33. I. C<!ny za usługi komunalne i mj,eszl,aniowe 
powinny. :liIpewil1l,ac przeclsięb~of'st-wtl ' sa:motinaosow,anie. 
tj, pełne pokrycie kosztów uzasadnionych PQuoszonych 
przy świadczeniu usług. powi·ększonycho narzut zysku 
w wysokości co najmni.ej 10% rentowności. liCZONej 
jako stosunek zysku ,dó kosztów przerob~, przez klure 
rozumie się przeciqtne koszty związane ze / świadcze
niem darrego rodza ju usług" pomniejszone o koszty zu
Ży'cia ma.terialów bez:pośrednich, łączn,ie z 'na rzutem 
kosztówzakllpu. 

2. Jeże)i ceny urzędowe za USłllqi świadczone prze:ź 
przedsip,biorstwo gospodarki komunalnej i , przedsiębior
stwo użyteczności pubJicznQj, wykonujące zarz.ąd . par'l

stwowymi zasobami lokalowymi. zwane dalej "przedśię
biorstwem,. wykonującym zar;!:ąd państwowym'i zasobami 
]()kalowymi", nie zapewniają ,przedsiębiorstwu warunków 
określonych w ust. l, przedsiębiorstwo olrzymtlje od> 
organuzalożycielskiego ' dotację p\,zedmiotową określoną 
w ustawie budżetowej na pokrycie tejre'Żnicy. 

3. ,. Dotacja przedmiotow-a może być przyznana wy
jątkowo w trybie okr.eŚJonym w ust. 2 także w 'bdnie
sien.iudo.uslug, naktór~ ustala si.ę ceny r.egu)owane . .ie
żeli z w!Jżnych wzg1ęd,ówspoł~znych zdchódzi . potr:i\~'6.a 
ustalenia luh utrzymania- ' ceny na ' poziomie nie zapew
niającym pr7;edsi~hj.orS1tw-u w<if·{lłlk-ów . przewidzio-:a,ycN w 
um. t. 

j' 

• 

/ 

" 
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4. ' Podstawę go ustalania dotacji przedmiotowej sta
nowią przeciętne uzasadnione -kps'lly świadczenia usług, 
powiększone o narzut zysku 'IN wysokości 10% kosztów 
przerobu. których wysbkość należy uzgodnić z organem 
założycielskim. Uzgodnienia te powinny przewidywać 

mozliwość ' wprowadzenia zmiap powodUjących w ciągu 

roku skutki finansowe z przyczyn niezależnych od dzia
łalności przedsiębiorstwa. 

, 5; ' Dotacja powinna być ustalana w stosunku do 
mierników r,zeczowych stosowanych przy pobieraniu 
opłat od odbiorców uslug. Wybór miernika stanowią

cego podstawę kształtowania dotacji wymaga uzgodnie
nia z organem założycielskim. 

6. W zakresie usług masowej komunikacji miejskiej 
jako miernik może być stosowana jednostka rzeczowa, 
to jest przebieg pojazdu na trasie o długości jednego 
kilometra. Plan ' jednostek rzeczowych podlega zatwier
,dzeniu", przez organ założycielski równocześnie z uzgod
nieniem miernika dotacji oraz podstawy. o której mowa 
w ust. 4. 

7. Dotac'ję dla przedsiębiorstwa wykonującego za
rząd parlstwowymi zasobami lokalowymi ustala się na 
1 m2 powierzchni 'eksploa.towanych lokali. Obejmuje ona 
uzasddnione koszty eksp.1oatacji budynków, łącznie z 
kosztami eksploatacji dżwigów osobowych. wraz z na
rzutem zysku, o .którym mowa w ust. L z tym że: 

1) nie ' przysługuje narzut zysku z tytułu usług cen
tralnego ogrzewania i dostawy , ciepłej wody pocho
dzących z zakupu energii cieplnej od obcych do
stawców. 

2) przysługuje narzut zysku w wysokości 10°/. kosztów 
przerobu w razie produkcji energii cieplnej w ko
tlowniachlokalnych znajdujących się w eksploatacji 
przedsiębiorstwa. 

8: ' bódatko:.ve zadania zlecone przedsiębiorstwu do 
realizacji ' przez organ założycielski stanowią przedmiot 
odrębn ych rozliczen na zasad~ch pełnej odpłatności za-
pewniającej samofinansowanie. ' 

9. " Na równi z dotacją budżetową traktuje się do
-pIaty: otrzymane przez przedsiębiorstwo wykonujące za
rząd państwowymi 'zasobami lokalowymi od " właścicieli 

budynków przejętych w administrację zleconą na pod
stawie , iimowy, z ' przeznaczeniem na wyrównanie ren
townośCI. 

10, Szczegółowe zasady ustalania dopłat od właści

cieli budynków przekazanych w administrację zleconą 

prze{]siębiorstwu wykon!łjącemu zarząd państwowymi za
sobami lokalowymi oraz szq:egó/owe zasady rozliczeń 
z tytułu administracji zleconej <'>kreśli Minister Admini
stracji. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w 
porozumieniu z Ministrem Finansów. 

' § 34. 1. Wynik finansowy' przedsiębio,rstwa gospo
darki komunalnej i wykonującego zarząd państwowymi 

zasobami lokalowymi stanowi różnicę między przycho
dem -ze sprzedaży a kosztami własnymi i koszta1fli sprze~ 
daży. zwiększoną o dotacje przedmiotowe i inne wyrów
nania rentowno'ści. a zmniejszoną o podatek obrotowy 
i dopłaty przekazane przez przedsiębiGrstwó' do spół

dzielni mieszkaniowej z tytułu rozliczeń , związanych z 
administrac:j~ zleccną oraz skorygowaną <> saldo strat 
i zysków n'adzwyczajnych. 

2. Przez inne wyrównania rentowności należy rozu· 
mieć otrzymane przez przedsiębiorstwQ dopłaty od wla-

-

------------------------------------~----

ścicieli budynków przejętych w administrację żleconą 
na podstawie umowy. ' 

3. Do przychodu ze sprzedaży uslug działalności 

podstawowej przedsiębiorstwa wykonującego zarząd pań
stwowymi zasobami lokalowymi zalicza się: 

, 1) czynsze i świadczenia z tytułu najmu lokali, 

2) opłaty za korzystanie z dźwigów osobowych, 

3) opIaty za dżierźawę terenów. 

4) odsetki pobrane przez przedsiębiorstwo od najem .. 
ców za nielerminowe regulowanie naleźności z ty
tułu najmu lokali. 

5) opłaty za dostawę ciepłej wody i ogrzewanie lokali, 

6) opiaty za dostawę zimnej wody do lokali użytko
wych, 

7) inne opiaty związane z najmem lokali, określone 
odrębnymi przepisami. 

,4'. Za usługi. o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, 
przedsiębiorstwo pobiera od najemców lokali użytko

owych opłaty W wysokości cen ,_ płaconych dostawcom. 

§ 35. Przedsiębiorstwo wykon-uji(ce zarząd państwo
, wy mi zasobami lokalowymi tworzy: 

1) fundusz remontów, 
2) fundusz samorządu m'ieszkaliców. 

§ 36. 1. Fundusz remontów przeznacza się na finan
sowanie wszelkich napraw i modernizacji _ budynków 
oraz dżwigów znajdujących się w tych budynkach. , 

, ' 

2. Fundusz remontów jest tworzony: 
• 

1) z odpisów obciążających koszty działalności podsta" 
wowej przedsiębiorstwa, ' , 

_ 2) z opłat właścicieli lokali w domach wielomieszka
n;owych stanowiących własność Państwa w wyso- , 
kości określonej w odrębnych przepisach. 

3) z dotacji w wysokości ustalonej we właściwym bu
dżecie terenowym. 

3. bdpisów. o których mowa w ust. 2 pkt 1, przed
si ębiorstwo dokonu je w 1982, r. w wysokości ,3°/. -od! 
wartości pOl;:zątkowej budynków i 7% od dzwigów. Wy
sokość odpisów obowiązujących przedsiębiorstwo w, dal
szych latach określana jest corocznie w ustawie budźe-
t~wej. ' 

4. Usługi remontowe realizowane systemem gospo
darczym. obciążające fundusz remontów. rozlicza się 

według kosztu własnego z narzutem zysku vi wysokości 
10e/e .kosztów przerobu. 

5. Ponieśione przez przedsiębiorstwo koszty remon
tów i modernizacji budynków stanowiących własność 
osób fizycznych.' przejętych w administrację przedsię' 
biorstwa, podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu na za
sadach określonych w odrębnych . przepisach. 

§ 37. 1. Fundusz samorządu mieszkańców tworzy 
się z: , 

1) odpisów obciążających kosztyeks,ploatacji budyn
ków w wysokości okreśfanej corocznie ,przez organ 
założycielski, 

2) oszczędności powstałych wskutek obniżenia plano
wanych kosztów eksploatacji oraz kosztów remon-' 
tów w wyniku wykonania przez najemców lokali 
mieszkalnych w formie czynu społecznego prac na·. 
leżących do działalności ,przedsiębiorst war 
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, 2. . Fundusz samorządu mieszkańców przeznaczony 
Jest wyłącznie na finansowanie działalności społeczno
-wychowawczej prowadzonej przez ' organy samorządu 

mieszkanców. Srodki funduszu mogą być w całości prze
kazane na rachunek ban.kowy, samorządu mieszk<l.ńców. 

§ 38. 1. Do przedsiębiorstw podległych Ministrowi 
Finansów nie stosuje się przepisu art. 22 ustawy. 

2. Minister Finansów' określa część zysku przezna
czoną na fimdusz rozwoju i ' część zysku przeznaczoną na 
fundusz załogi w przedsiębiorstwach mu podległych. '_ 

§ 39. 1. Zweryfikowany zys~ osiągnięty przez Pol· 
ski Monopol Loteryjny oraz przez przedsiębiorstwa pro
wadzące ' terenowe gry liczbowe, po pomniejszeniu o na
leżny podatek dochodowy oraz obowiązkowy odpis na 
fun'dusz rezerwowy.i o obciążenia na rzecz Państwowego 
Funduszu Aktywizacji Zawodowej, jak również o odpis 
na fundusz załogi, przeznacza się na fundusz rozwoju 
przedsiębiorstwa oraz na cele , społeczne i rozwoju gos
podarki narodowej. 

2. Część zysku na cele społeczne rozwoju gospo~ 
darki narodowej określana jest przez: 

1) Ministra, Finansów, na wniosek dyrektora Polskiego 
Monopolu Loteryjnego : -..:.. 'w przedsiębiorstwie pań- ' 
stwowym "Polski Monopol Loteryjny", 

2) wojewodę - ' w przedsiębiorstwach państwowych 

prowadzących terenowe gry liczbowe. 

3. W ' . Państwowym Przedsiębiorstwie "Totalizator 
Sportowy" wprowadza się obligatoryjne obciążenie na 
rzecz CentraJnego ' Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczn e j 
i ·Sportu,wynoszące260f0 kwoty osiągniętego przych:Jdu 
z zt.lwartych zakładów. Obciążenie to stanowi składnik 

kosztów własnych przedsiębiorstwa. 

§ 40. 1. Przedsiębiorstwa ' usług morskich wykonu
'jące czynności związane z ochf0ną środowiska na obsza
rze akwenów portowych pokrywają związane z tym 
koszty z wpłat prZedsiębiorstw działających na terenie 
portów. Wpłaty te dokonywane są w formie ryczaltów. 

2. Wysokość ryczałtów, o I których mowa w ust. I, 
- oraz zasady gospodar owania nimi określi Minister -

Kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej w porozumieniu 
z Ministrem Finansów, w terminie jednego miesiąca od 
dnia oQ}oszenia rozporządzenia. 

§ , 41. L , Państwowe pfzedsię.biorstwa rynk owego 
handlu wewnętrznego, Okręgowe Przedsię biOl'sL wa Za
opatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego "Centrowet" 
oraz Przedsiębiorstwa, Handiu Artykułami Technicznymi 
"Elmet" w odniesieniu do punktów sprzed aży , detalicznej 
i Centrala Handlowa Sprzętu Rolniczego "Agroma" two
rzą fundusz na przeceny towarów i ryzyko' handlowe: 

l) z dodatnich różnic cen, powstałych na skutek prze
szacowania zapasów towarów w wyniku zmian cen 
nie podlegających rozliczeniu z budżetem, 

2) z należności płaconych przez dostawców z tytułl,l 

, kar umownych za dostarczenie towa ru niższej ja-
r kości od określonej obowiązującymi przepisami lub 
~ warunkami umowy. 

I 
2. Fundusz na przeceny towarów ryzyko handlow~ 

przeznacza się na pokrycie: ' 

l) skutków dokonywanych przecen i kosztów związa

nych z przeceną towarów nie zna~dującychnabyw
ców (trudno ' zbywalnych, posezonowych, zagrożo

nych zmniejszeniem lub utratą wartości handlowej), ' 

Poz . .156 

2) ujemnych TOZDlC cen, powstałych na skutek prze
szacowania zapasów towarów nie podlegających roz-
liczeniu z budżetem, , 

3) różnic cen towarów na skutek ich przeklasyfiko
wania, jeżeli przeklasyfikowanie to okazało się ' nie
dostateczne , i zaszła potrzeba ' dalszej obniżki cen, 
a odbiorca nie ma już możliwości wniesienia 00-
datkowych reklamacji. 

§ 42. Przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości oraz ' 
, przedsiębiorstwa turystyczne, których organem za ł oży

cielskim jest terenowy organ administracji pa.iJstwo
wej, stosują . uproszcżone zasady ewidencji k~ ręgowej 

ustalane przez Ministra Finansów oraz ' uproszczoną spra
wozdawczość statystyczną ustalaną przez ' PrezeSa Głów
n~go Urzędu Statystycznego. ' 

§ 43. Państwowe . przedsiębiorstwa turystyczne 
tworzą: 

l) fp.ndusz odtworzenia wyposażenia, 

2) fundusz ryzyka han~lowego. ~ 

§ 44. I. Fundusz odtworzenia wyposażenia tworzy 
się: 

l) z narzutów obciążających koszty działalności " usta
lonych w wysokości średniego zużycia wyposażenia 

oraz kosztu remontów z trzech poprzednich lat, sko~ 
rygowanef o wskaźnik dynamiki sprzedaży, 

2) z wpływów z tytułu -spr~edaży i likwidacji, wyco
fanego, z użytkowania wyposażenia, finansow anego 
ze środków obrotowych, 

3) z wpłat z tytułu odszkodowań za uszkodzone" znisz-
czone lub zagubione wYPos,ażenie. ,..I; 

2. Fundusz odtworzenia wyposażenia p'fZezn acża 
, ' się na: 

I) wymianę lub mod~rnizację wYPOSażenia, 
2) pokrycie kosztów ' remontów oraz sprzedaży ilik\vi-

dacji wyposażenia. ' 

3. Jeże li prźez kolejne trzy lata na koncie fundl1- ' 
szu odtworzenia wyposażenia wystąpi na koniec roku 
saldo ujemne, obciąża ono koszty działalności przedsi ę 
biorstwa. 

4. Przez wyposażenie rożumie się składniki w ypo
sa żenia nie za liczone do środków trwałych. 

§ 45. 1. Fundusz ryzyka handlowego t1,vorzy się : ' 
1) z narzutów obCiążających koszty działalności~ usta

lonych w , wysokości średnich kosztów i strat z'.vi ą

zanych z ryzykiem handlowym z trzech poprzednich 
lat, ,skorygowanej o wskaźnik dynamiki sprzedaży, ! / 

2) z .opłat z tytułu rezygnacji. z usług. 
, 2. Fundusz ryzyka handlowego przeznacza się na 

finansoyvanie strat z ' tytlIłu wprowadzania nowych usług 
i rezygnacji z usług, kosztów spowodowanych silą wyż
szą oraz innych kosztów i strat związanych z ryzykiem 
handlowym. 

3. Jeże li przez kolejne dwa lata na koncie funduszu 
ryzyka _handlowego wystą,pi na koniec rokusałdo ujem
ne, obciąża ono koszty działalności przedsiębiorstwa. 

Rozdział' 9 

' Dostosowanie zasad gospodarki finansowej 
przedsiębiorst~ gospodarki rolnej oraz 

gospodarstw rolnych. 

do specyfiki 
państwowych 

§ 46, Wynik fin ansowy przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej' oraz państwowego gospodarstwa rolnego: stanowi 

" 
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roznicę między przychodem 'ze sprzedazy a kosztami ma~ 
teriaJnyniii niemate~rialnymi działalności eksploatacyjnej, 
zwiększoną o należne dotacje budżetowe i zmniejszoną 

o należneświadczeniapieni~żne na rzecz budzetu tere
nowego z tytułu zanądzania użytkami rolnymi i woda
mi stojącymi oraz o podatek obrotowy, skorygowaną 

o saldo strat i zysków nadzwyczajnych oraz powiększo· 

Ilą lub pomniejszoną o różnicę , wartości zapasów nako· 
niec roku w stosunku do ich wartości - według stanu 
na początek roku. . ~ 

§ 47. 1. Zweryfikowany ' zysk przedsiębiorstwa sta
nowi zysk do podziału. 

2. Zyskprz~dsiębiorstwa podlega podziałowi na: 

1) fundusz rezerwowy, 

2) fundusz rozwoju, 

3) fundusz załogi. 

3. Kwoty przeznaczone z osiągniętego , zysku do po
d-ziału na właściwe fundusze odpisuje się za okresy 
n;)(:zne. 

4. Odpisy , n3 fundusze, o których mowa w ust. 2, 
są ' dokonywane stosownie do decyzji przedsiębiorstwa 
w księgachnastęp'nego roku obrachunkowego po urzę
dowym' stwierdzeniuzweryfikowania sprawozdania finan
sowego za rok ubiegły; , 

- 5. Odpis na fundusz rezerwowy, o którym 'mowa w 
ust. 2 pkt ,l, nie może 'być niższy od 25% kwoty zysku 
do podziału. Przedsiębiorstwo może zaniechać odpisów 
na , fundusz ' rezerwowy, gdy stan , teg.o funduszu przekro-

~ czy 60/0 kosztów działalności , przedsiębiorstwaw roku 
obrachllnk~wyni. 

6. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na: 

1) pakrycie strat bilansowych, 

2) uzupełnienie spłaty kredytów, 

3.) ' uzupełnienie funduszu załogi do wysdkości 8,59/ • . 

rocznego wynagrodzenia. pracowników. 

'7. Nadwyżka funduszu rezerwowego, która po prze
znaczeniu ' kwot na cele określone w ust. 6 p :'zekracza 
6u/.. sumy kosztów '!!ziałalności przedsiębiorstwa na ko
niec ,rok~ obrachunkowego, jest ' przekazywana na fun
dusz rozwoju. 

§ 48. t. Przedsiębiorstwu pro~ukującemu i środki pro
dukcJLna które obowiązują ceny ' urzędowe., są przyzna
wane dotacje w wysokości określonej w ustawie budże
towej, w ' szczególnóści na: 

1) wyrównanie różnicy między kosztem produkcji mie
szanek pasz treściwych a obowiązującą ceną zbytu, .. 

. w wysokości i· na zasadaCh-obowiązujących w prze-
myśle paszowym, ' 

2) wyrównanie różnicy między kosztem produkcji prze
twórstwa produktów rolniczych a obowiązującą ceną 

zbytu, w wysokóści i na zasadach obowiązujących 
w przemyśle spożywczym. ' 

2. Przedsiębiorstwu gospodarki rojnej i państwowe

mu gospodarstwu rolnemu , są przyznawane dotacje do 
działalności pO~3produkcyjnej w wysokości określonej w 
usta~ie budżetowej, w szczególności na: 

l) pokrycie kOsztów prowadzenia urządzeń socjalnych 
oraz utrzymania !Jospodarki komunalnej i mieszka
niowej, zgodnie· z odrębnymi przepisami; dotacji na 
poktycie ·kosztów prowadzenia urządzeń socjalnych 

nje wlicza się do wyniku finansowego ' przedsię
biorstwa, 

2) pokrycie kosztów remontów pałaców . oraz innych 
obiektów zabytkowych będących w administracji 
przedsiębiorstwd, 

3) sfinansowanie wynagrodzeń łącznie z obciążeniami 

absolwentów szkół oraz uczniów i studentów odby
wających wstępny stat pracy lub prakŁyif.i w przed
siębiorstwie oraz ich opiekunów. 

§ 49. Przedsiębiorstwo "prowadzące działalność pro-
-dukcyjną o charakterze specjaLnym lub wykonujące za
dania specjalne może otrzymać dotacje w wysokości 

określonej w ustawje budżetowej na pokrycie kosztów 
hodowli roślin, hodowli koni zarodowych. prac doświad
czalnych, wdcożeniJwych, upowszechnieniowych i szko
leniowych óraz utrzymania państwowych sŁad ogierów, 
zachowawczych stad zwierząt hodowla~ych i stad sta- , 
nowiąc;ych rezerWę genetyczną zyvierząt. . 

§ 50. Minister Finansów w porozumieniu z Mini
strem Rolnictwa Ga'spodarki Żywnościowej określi 
-szczegółowe zasady ustalania i . rozliczeń oraz tryb i ter
' miny wypłacania dotacji budżetowych, o których mowa 
w §- 48 . i 49. 

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo może ze $rodków fun
dt1fzu załOgi tworzyć fundusz premio",,:y. 

2. Przedsiębiorstwo może uzupełniać z funduszu za
łogi zakładowy - fundusz soćjalny i zakładów y fundusz-
mieszkaniowy. ' 

§ 52. Inwestycje polegające na budowie i moder
.nizacji domów mieszkalnych . oraz hoteli robotniczych dla 
załogi przedsiębiorstwa są finansowane z zakładowego 

funduszu mieszkaniowego i z dotacji budżetowej. 

_§ 53. Jeżeli w rezultacie rozliczenia wyników prze
szacowania zapasów udział funduszu statutowego w fi
nansowani,lI zapasów ukształtuje się powyżej 50ó/e war
tości przeszacowanych zapasów, to nadwyżka wyników 
przeszacowania zapasów odprowadzana jest na rachunek 
scentralizowany Mini~erstwa Rolnictwa Gospodarki 
Zywńościowej~ 

§ 54. ! 1. vvynik Hnansowy przedsiębiorstwa prowa
dzącego kontraktację, skup, przerób i sprzedaż matęriału 

siewnego i szkółkarskiego oraz 1 przedsiębiorstwaprowa~ 
dzącego obrót zwierzętami gospodarskimi stanowi 'lóż
nicę między dochodami ze sprzedaży a kosztem własnym, ~ 
zwiększoną o należne dotacje przedmiotowe i inne do
płaty budżetowe, a zmniejszoną o podatek obrotowy 
oraz skorygowaną o saldo strat i .zysków nadzwyczaj
nych. 

2. Wynik finansowy · przedsiębiorstw, o których 
mowa w ust. L może być pommejszony o częsc macźy 
przekazywanej na zasadach umowy do przedsiębiorstw ~ 

zajmujących się hodowlą roślin , i zwierząt. " , , . 

§ 55. Przedsiębiorstwo prowadzące kontraktację, 
skup, przerób i sprzedaż materiału siewnego i szkółkar
skiego otrzymuje dotacje wymienione w § 48 ust. 2 pkt 3 
oraz dótacje na sfinansowanie: 

l) kosztów utrzymania . gospodarki komunalnej i mi8sz
I. kani owej, 

2) kosztów utrzymania rezerwy nasiennej •. 
- w wysokości określonej w ustawie budżetowej. f 

§ 56. 1. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 55; 
re.alizuje część m'lrży przeznaczoną na hodowlę przy 
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sprzedaży zewnętrznej mater'iału siewnego odpIian , wy
twolzon}ch , w kwju, a przedśiębiorstwo nasienniclwa 
'oywdniczego rów niei przy ,spt zedazy materiału ' siewnego 
odmian .selekcjonowanych. 

2. CZęść marży, o której mowa- .;. ust. 1. dla ma~ 
teriału określonej odmiany może być pobierana w wyso
kości ,do 100/0 ceny skupu, a dla ' matetiału odmian mie· 
szalicowych -:- , doJ50fu tej ceny. 

. 3. Część mafzy,o 'której mowa w ust. l. pobrana 
przezprzedsjęlj,iorst,~o przy ;,przedaży materiału siew~ 
Jlego' jest pize.\<.azywaria przedsi(;biorstwom hodowli 1'0' 

ślin, które zajmują się hodowlą z!ichowa wczą od~ian. 

na utwO! zenie tunduszu hoduwli roślin. 

4. Przedsiębiorstwo hodowli roślin może przekazać 

część , środków lun<luszu hodowli ' roślin na ftindusz roza 
'Woju przedsiębiorstwa i na realizację wspólnych przed.,
lięwzięć . w zakresie hOdowli w ramar:h zrzeszenia. 

§, 57;- I. Przedsiqbiorstwo, o któ,'ym mowa w § , 55, 
może tworzyć fundusz ryzyka z narżutów obciążających , 
koszty działalności do wysokości 2% plabo'wanej war
tości spr7.edazy maleJi dłu siewnego. , 

2. Fundusz ryzyka jest przeznaczony na pokrycie 
ujemnych skutków łinansowych powstających w sk łado

waniu i obrocie materiałęm siewnym, nie zawinionych 
przez przedsiębiorstwo. 

3. Przedsiębiorstwo może na ,koniec roku przenieść 
na' zys~i , nad, zwyczajłJe . do 50% nie wykorzystanej po
zostałości funduszu , ryzyka, ', jeżeli stan f~l1duszu prze
kracza trzykrotnie wydl'tki dokon,ane wdanym w ku 
~ ' tego funduszu; , 

4. Przedsiębiorstwo tworzące fundusz ryzyka , rozli
cza 7. tym , funduszem wynik~ przeceny zapJsów mJte-

_ / riału , s,iewnego, sPow9dowune j zmianą cen przez kontra· 
hentów. Przedsiębiorstwo nie t'!v.orzące funduszó ryzyka 
rpzlicza wyniki takiej przecen y z [ul1duszen) sta tutm.,'-ym. ' 

, § 58. Przedsiębiorstwu prOW adzącemu obrót zwie
rzętami gospodurskllni . pr:t.ysługują dotac~e d o dzi a ła l
ności pozaprodukcyjnej .. 0 .- których ' mowa w § 48 uś t. 2. 

§' 59. 1. Przedsiębio rstwo, o k tórym mowa w § 58, 
two~zy fundusz ryz/ ka i przecen y: 

1) • z narzutów obciążającl'ch koszty działa lnośc i w , wy
soko~ci do 2010 planowane j nil dany raJ" wa ~tości , 
sprzedaży zwierząt gospodarskich, z tym że ł qc:zl1ć! 

kwota narzutu ,WHIZ z. pozostalością fundusz,U z rok u 
ubiegłego ' nie ,moi,e prze,kroczyć :;% planowane j war
tości sprzeClaży tych , z,:vierząt. 

2) 'z różn'ic wartości, które , po\\stały w wyniku sezo
nowych podwyżęk , cen , zwierząt znajdujących ' s ię w 
bazach przedsiębiorstwa w dniu p rzece ny. . 

2. Funduśz ' ryzy kil i przec'eny jest przeznac'zony na 
pokrywanie nie zawinionych strat powstających w _obro
cie zwierzętam'i gospodarskimi. . 

§ 60. 1. Przedsiębiorstwa obrot u zwierzętanli gmlPo
darskirni, państwowe ośrodki ' hod owli zarodowej- i s~adI,li
ny koni ' tworzą fundusz hodowli. organizacji produkcji. 
eksportu i obrotu, zwierzętu rni gospodarskimi. ' 

2. Fundu.sz, o klórym mowa w ust. I. jest tworzony: 
, 

1) w przedsiębiorstwach obrotu zwierżętarni !J(}spodar
skjmi - Ż . odpisów obciążających koszty działalności 
vi wysokości 10% zrealizo:wanej marży h ,mdloweJ. 

I 

2) W państwowych ośrodkach 'hodowliz~rodowej i sla'- ' <'" 'i, 
dnimIch koni- z odpisów obciążających.. koSLty: " ';' ;; ~~ 
'dŹialilJności ' w ' wysokości 1% zrealizowanęj sprze- ~ -.... ~1' 
duży zwierząt 'gospodarskkh oraz produktów p.ocllo~ . :' .",, ' .::: 
dzenia zwierzęcego. ' ; ~~~~ t1.;, : 
3. Flln~lusz, o którym mowa w ust. L jest pfzeżn a.>'·>:};; 

" ~:; 
czony w szczególności na: 
.J) ,finansowanie kosztów przetrzymywania zwierząt h 0'-: ' 

dowJany.ch z impOltu oraz ' bydła i O'wiec póchodzą- ', 

cych z plzemieszczenia 'z innych , województw. c' 

2) finansowanie CZęSCl kosztów organizacji wystaw" 
i 'pokazów zwierząt hOdowlanych oraz 'kosztów re
klamy, 

3) udzielanie bonifikat nabywcom zwierząt ' hodowla·: 
nych pochodzących z ' importu , w ' wysokościtfo,;'50o/u 

4) ~i:na~:~Z:::i~l ~:~::1~: z pr:z:~~~szczania zwieriąi' gos- " ' ;';:'~~~ 
,podarskich na punktach granicz~ych, ' ," ' : :;:;', 

:,5) ' częściowe finansowanie treningów koni spo~towyc;:.I), ~ .:~::l .!lj 
6} udzielanie dopłat do cieląt :buhajków zakupywanych, ~ . :\: < ;;~ 

do wychowalni, - w których pro\vadzi się ' o<:enę-;, iri .... " "',,! 'r;: 
dywidualną buhajów. w wysokośti300/0 cenz·ak:upu. ' " ~~.t.. 
4. 'Ni'e wykoIzy~tan:e -ślodki fundu.sz\J przech6dzą, :.~.)~ ,~~. : .. ~ 

na rok ndst(')pny, - , ' r ' ~~, ,:: 

5. Jednostki organiz-acyjne. o których mowa w ust.. I. ", "., ' 
plogą przekazywać część środków f),l,r,duszu na realiza-cję / . 
wspólnych przedsi ęwzięć ;w zakrf>sie hodowli ,\\7 ,ramach '>"' . ,~c~ .. 
zrzeszenia . 

,§ 61. I. P:zedsJębiorstwo hodowli roślin" ogrodhi~ 
c?<ych może tworzyć fundusz ry zyka specj'alis tycznejpro-, 
dukcji ogi odriiczej ,z .odpisóW obciążających koszty dzido' 
łajności w wysól\ości d050f0 planowanej Iła , (,iany ,rok 
wai'tości • sprzedaży 'materialu siewnego , i sz/<.ółkarskiego · 
roślin ogrodniczych ' , ',' . " 

2, Fundusz ' ryzyka . o którym mowa w usL l. je:;t 
przeznaczony !la pokrycie strat poniesioaych w produkcj i 
materiału siewnego i szkółkarskiego ' ;ośłin ogrodniczyQh. 

3. l\!ie wykorzystane środki funduszu ' ryzyka1>rźe:. 
chodzą na rok o,a stępny. ' ' 

.. 
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§ 62. S :i',czególowezasady tworzenia i wykorzystania ",' '. , ',' 
funduszów. o których mowa w § 56. 57, 59, 60 i6L , us.tu· · '. '~:-' i 
la Mini~ter Rolnictwa , i Gospodarki ' Zy'wnościowej ' w ' po~ ' ~" ' : " 
rozumier.iu z Ministrem Finansów. ' ','- '.,,',j 

§ 63. I . Przedsiębiorstwo Panstwow,e , Tory Wy.śc i~ , "" . :<,:'." 
' gów Konnych \v Warszawie dokonujero:lliczell· :ra , r ~:k:" ,,>,,',,-;:~;;~ 
• 'kalendarzowy . -'F"'- .• .,:''t 

2. Wynik , finansowy przedsiębiorstwa. o l{tórym lńo~ , -"'(i~ 
wa ~v ust. I l, sUmowi różnicę między dochodami z to"" "; ::,;;;')',0 
tJlizatora pomni ejszon ymi o wypłacone wygrane, d'oclH), . ')' ~~ .. ~, 
darni, ze , sprzedaży a kosztami własnymi, zwiEjkszoną p ', 1-";;;'.,,:2' 
l1 ale~ne do t ac~e i inne dopłaty budzetowe, a z.mniejszon4 . ;';;" 
o podatek obrotowy, _ skorygowaną o saldo strat i :lY-' ' .;',', 
'sków nadzwyczajnych oJaz powiększoną lub ' pomniejszo- I ,,_ćr '.." 
ną o różnicę wartości zapasów na koniec roku w ~tos'unku - ":'.:<~';) 
do ich wćlituści według ' st~nll na p~czą tek roku. " ! "'.-. 

§ 54. Przez roczne wynagrodzenie pracowników, o . "v j ":.'*iI-; którym mov.'a w § 47 ust. 6 pkt 3. ro2lwnie się wydatki ::;" j 

pi enif~żne poniesione_ bezpośrednio przez przedsię biorst~ o , '~, :,.:~j 
na opłćlCenie ' pracy wykonywanej pIzez pracownika Bć! " , , . ~1 
rzecz przedsię biorstwa. Def wynagrodzenia tego nie za
licza się równowartości 'świadczeń w ha turze . lubekwi
,walentów za te świadczenia. nagród jubileuszowych. p rf>
mii eksportowych i innych wynagrodzeli n ie wynikają
cych i p rzepisów układu zbiorowego pracy: 

' 1 
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ł>ostosCjwanie zasad' gospodarki ' finansowej do specyfikj · 
. przedsiębiorslw gospodarki leśnej • 

,§ 65, 1. ,"V Naczelnym Za.rządzie lasów Państwo-

w'ych, zwanym dalej "Zarz,ądem", tworzy się rachunek 
' .. wyrów~a~vczy. ' 

:: /, 2. Wpłaty przedsiębiorstw na rar::hunek wyrównaw-
-~ .. , czy wynikają Z iloczynu normy procentowej llstd-Ionej 

;i;] .~J~:, : ' :'p rzez NaczeJneg'o Dyrektora L<!sów Pallslwowych i , WJr-
. ...:<\ tości sprzedaży. ' Norma ta powinna byc ustaiana co-
;( :~/ .. , rocznie przed pierwszym rozliczeniem zysku przedsi c:

.,' ~ ~iotstwa z;.' budżetem i nie ulega zmianie w ciągu roku . 

' -? 3. Wysokość wp/at na rachunek wyrównawczy O! az 
' .. , ,:~":'i.;,' '. dotacje złego ra.::lmnku ustala Naczelny . Dyrektor La
, \ ~";,, sÓw PailstwoWych. 
,~? ::'~. 

."." 4. Przedsiębiorstwa objęte rachunkiem wyrównaw
czym wpłacają na dochód budżetuPdflstwa pouatek do
chodowy i dokonują odpisów ,z zysku do podz.U1łu , 

. u)"'zględniając przy u,sta!aniu wyniku rinansowe(Jo roz :i-
cienia z tym rachunkiem., 

:-.. / :;: ·5. _ .. Saldo 'racHunku \Ątyró,,~nawczego istni ejące n ~l 

t.:' ':·: . " dzień 31 grudnia P1'zechodzi na rok' nast()pny i podlega 
',' y Lozliczeniu z przedsiębiorst wmni. 

~'-: " § 66. Wysokość odpisów obciążaJących koszty dż i ćl-
\> ; łalności przedsiE~biotf::rwanu Fundusz Le.~ny utwori'on y 
,,~', ~ / ,,' na' podstawie odrębnych ·' przepisów ustala cor02znie ' Nd
'~ ·;.f~c. I ' cze-lny Dyrektor Lasów -Państwowych w łonnie jednolite j 

I:',~ " '.01 I, :, ,:., dla wszystkich przedsiębiorstw stawki na rzutu zreIuc jo, 
~., ' ' .powanej do wartości sprzedaży. 

ir'_; !;'.:i~." 
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§ 57. Amortyzacja ' śro9ków trw.:ilyc'h oraz wartóści 
' ńlemateiia'lnYch i prawnych w · priedsil;biors-twach pod
lego podżialowi w propdrcji: 800/0 na fundusz rozwoju 
przedsiębior~twa oraz 2Q11!ona scentralizowany fundusz 

I Iozwójll . . 

§63. '1. Przedsic:biorstwo tworzy fundusz postępu 

techniczno-ekonomicznego z , obciążających jego koszty. 
dzia/aJności odpi~ów, określonych W procentach w sto
sunku d,o wartości przychodu ze sprzedaży, w· rozumieniu 
arL 3 ust.'3 \ lstawy. · . '. . 

.',"., 2. 50o/~ odpisu na fund usz' poslępli techriiczno-e~o-

;' :'~ . ,'uo~l1iCznego :' pi'zezn<rcza si~na scentralizowany fundusz 
:~;Ś" postępu technićzno:,ekonomlcznego lasów Państwowych. 
I·d,.~ ' ,~, ' ,."L '<, . '. ~ ' ; , ~ 
»)i",''.,; . ' . :,. ~: .: .; §69 .• I~oszty,utq:ymania Zarządu są finansowćłne 
~;;,.t .. !>",).;'lW~łąt! ol~<;,i~.~ającysh •. koszty dzi il /a,lno:ici pr~ ()dsj ębiorstw 
'!-, ;:, : W - wysokOŚCI ,ustalone] przez KolegIUm Lasow Pans[wQ' 
:,': " ·wych. 
~.!,.; ,: . § 70. . ., ', 
:,:V1}1,,<;~ ' ! I . . ~W ~ąrząd:zi~. tworzq,ne są następujące fun-

~t,(; pusze; ,.' . 

" 
i:t~ · ,.~ ... , 
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. 1) scentralizowany fundusz roz~woj~, 

2)\ steFltr~lizowa~r fundusz ' postępu techniczno-ekono
miCznego, 

3) zakładowy fundusz sQcjalny, 

4) .. zakładowy fundusz -mieszkaniowy, 

5) hińduszza'łogi: 

2. Scentralizowany fundusz postępu techniczno-eko
n.omiCznego. ,przezlHlCwny., jest- nil finansow:anie prac, nau
,kowo-badawczych, " których-. efekty slu?;ą calem u ie.5-
,nktwu, reąHz,owaqychwz.ez , Instytut Badawczy Leśni. 
ttwa oraz inne ! i,edgostki paukowo-badawcze na podsta-

wie zawarty<;h ,umów. Fundpsz ten nwże być zasHany 
dodatkow~ subwencjć1mi cent/alnych ' tlinduszów plzeznd
czonych nar,ea.lizac ję plogramów bada WCZ6-<lOzwojow yel} 
na 'podstaw'ie odrębnej unłowy oraz z wplywów inqych 
jednostek. 

3. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od srod· 
ków trwałych oraz wartości nie materi ,;lnych i prawnych 
Zarządu przeznacza się na finansowanie iIJ\vestycji włas
nych Zarządu · na zdsddach okleślonych W art. 23 ustawy" 

4 Zakładowe fundusze ' sQcjalny i mieszkaniowy 
tW-Olzone są i WykOIZySt} Wdne na zasaddch określonych 
w rozdziale 5 ustawy. -

5. Zarząd tworzy fundusz załogi według stawki pro
centowej od wynagrodzcll pracowników Zarządu, obli
czonej jako iloraz sumy odpiSÓW na fundusze załóg We 

wszystkich zgrupowanych przedsiębiorstwach i .sumy wy
nagrodzeń pracowników tych przedsiębiorstw. Fundusz 

, ten obciąża kpszty Zalządu i przeznaczony jest na wy
płatę ha[jród indywidualnych i premii oraz na " zasilenie 
:<akladowych fundllszów socjalnego i ' mieszkaniowego 
pracownik.ów Zarządu. Fundusz len jest również pomniej
sz ,my' o należne óbcią ;l·(~nia na rzecz PaiJstwowego Fun
duszu Akt~wiZdcjl Zi:I\VOdowej z tytułu . wypłacanych na
gród i premii. 

§ 71. Zarząd: 

' l) dysponuje ś rodkami budż,eto\vymi przeznaczonymi na 
potrzeby leśnictwa w zakresie fl'nansowilnia średnicl1 

szkół leśnych ol'az innych potrzeb wymagających 
centralnych dyspozycji. w tym na pokrycie skutków 
kltiSkżywiolowy(:h, 

2) prowadzi fdc hunek wyrównawczy dla przedsiG-
bior~tw wedluf! zasad określonych w§ 65, 

3) finansuje zadania wynikające z porozumieli. z przed
siębiorstwa/ni lub z ustaleń Ko legium Lasów Pall
stwowych w wysokościprzekilzaoych przez przed
siębiorstwa . \10 dyspozycji ZaruFhl ŚJodków obroto
wych Ilib określonych funduszów : 

§ 72. Naczelny Dyrektor Lasów Pallstwowych usta la 
'zasady . !Jospodorki fińansQ1.vej nadletmictw i innych Je
dnostek uospodarczych zgrupowanych w okręgowych ·za
rządach lilSÓW państwowych oraz oddziałó\v Biura Urzą

dwnia Lasu Gospodarki Leśnej . 

Rozdział J 1 

Dostosowanie zasad gospoda,rki finansowej d'o spe(;yfikt 
przedsiębiorstw haJ!dlu zagranicznego. 

§73, I. W przedsiębio: 'stwie hclndlu zagranicznego' 
wynik finansowy stanowi różnicę poniiędzy przychodami 
a .kosztami działa Iności, zmniejszoną o podutek obrotowy, 
skorygowaną o rożliczenia wyrównawcze OTuZ str6t y 
,i zyski naclZ\vycl.ajne. 

c 

2 . . Przychody przedsiębiorstwa handlu' zagranicznego 
obejmują w szczególności: 

1) prowizje komisowe i agenC)Tjne w wysoko'::ci lI ,; ta, 
lonej w umowie pomiędzy przedsiębiorstwami , 

2) wynik ze , sprzedaży towarów i usług !Ja rach",nek 
własny, 

3) 'refakturowane koszty transakcyjne .zagraniczne w 
wYsok.ości kosztów faktycznie poniesionych lub 

. . ustalonych 'ryczałtowo przez przedsiębiorstwo hćllldl..l 
7fwanicznego, 

." 

;' , I 
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4) odsetkiotrzymarie od udziel'onych ' kred ytów zagra

' nicznych •. które nie zost.ały rozliczone z dostawcctmi 
krajowymi w eksporcie. oraz odsętki ' od środków 
zgromadwnych na rachunkach lokacyjnych. , , 

5) inne dOChody wynikające ze specyficznej lub wy
udrębnionej dzi ~ łalnośCi przedsiębiorstw handlu za
granicznego, w tym wynikające z traosdkcji teekspor- ' 
tuwych.gieldowych ikoniunkturalnych~ 

3. Nie stanowią 'wyodJębnionego przychodu ze 
sprzedaży na rachunek własny marze przedsiębiorstwa 
hdndtu zagranicznego, ustalane I zgodnie z zasadami okr.e
ślonymi w ustawie z dnia 26 l~tego 1982 r. o cenach 
'(l)z, U. Nr 7. poz .. 52). M,arże te są, uwzg : ędniane .plzy 

kalkulacjach transakcji i rozliczeniach wyrównawczych. 

4: Koszl y dzi,ałalności przedsiębiorstwa handlu za-
granicznego obeJmują w szczególności: 

, , 

1) koszt y transakcyjne z<lgr aniczne, 
2) koszty transakcyjne krajowe. 
3) koszty ogólne. 
4) odsetki od , kredytów zagranicznych otrzymanych. 

które nie zostały rozliczone z odbiorcami krajowymi 
w imporcie, oraz ! odsetki bankowe związane z finan 
sowaniem .zagraniczn ych należności kredytowycn . . 

5) inne koszty wynikające ze specyficznej lub wyod
rębnionej działalności przedsiębiorstwa handlu zagra 
nicznego. 

. §. Wszystkie koszty i ryzyko związąne z obrotem 
zagranicznym oraz koszty finansowania transakcj i kre 
d,ytowych. z wyłączeniem kosztów obS'ługi technicznej, 
p,mosi to przedsiębiorstwo, które realizuje obrót nd 
własny rachunek, chyba że umowa stanowi inaczej. 

6. PrzedsiębIorstwa handlu żagrimicznego są obo
wiązane zapewnić środki dewizowe do wykonaniaobcią

~ającej producenta (dostawcę) obsługi technicznej z ty
tułu gwarancji i ' rękojmi towarów qOe,tarczanych na 
eksport. 

. § 74. W przedsiębiorstwach handlu zagranicznego,w 
związku z ich specyficznądziilłalnością, mogą być two
rzone następujące fundusze: 

1) fI,mdusz ryzyka handlowego, 

2) dewizowy fundu~ ubezpieczer'l, 

3) fundusz akwizycyjny. 

§ 75. I. Fundusz ryzyka handlowego jest przezna 
czony na pokrycie kosztów i strat powstających . w obro
tąch dokonywanych na rachunek własny przedsiębiorstw 
handlu zagranicznego i nie '. ubezpieczonych' w całości lub 
Vi ~zęści w Towarzystwie~ Ubezpieczeń i Reasekuracji 
"Warta" S.A. 

2. Fundusz ryzyka handlowego jest tworzony: 

l) z odpisów obciążających koszty trapsakcyjne w wy- , 
sokości nie przekraczającej wysokości składek ubez
pieczeniowych dla poszczególnych rodzajów ryzyka 
sŁosowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reą
sekuracji "Wa/ta" S.A; w ' wypadku ryzyka nie 
ubezpieczanego przez . Towarzystwo Ubezpieczeń i 
Reasekuracji "Warta" S.A 9dpis może ' być ustalony 
w wysokości . nie ' przekraczającej planowanej kwoty 
tego ryzyka, 

2) z dodaŁnich różnit;: kursowych. 

3. W' stosunku do ryzyka dewizowego odpis obciąża 
I : 05zty transakcyjne ' zagraniczne, ił w stosunku do ryt' 

----------------~-------------------

zyka złotowego odpis obciąża 'ko,Szty transakcyjne kra
jowe. 

4. Z funduszu ryzyklihandlowego są ' pok/ywane 
straty nadzwyczajne powstałe 'w' wyniku utraty I1ależ
ności żag raniczn ych. ,nacjonalizacji ' .mienia. ujE:mnych 
rozOlC kursowych, opracówania otert na kompletne 
obiekty lub linie technologiczne w razie nieza.warcia 
kontraktt.t, różnice pomiędzy faktyczną wartością utra
conego majątk.u a , uzyskanym odszkodowaniem oraz 
inne ' straty losowe. 

§ 76. Dewizowy fundusz . ubezpieczeń tworzony jest 
ni:! zasadachok/eśłonych w odrębnych przepisach. 

§ 77, I. Fundusz akwizycyjny Jest tworzony ~ od
pisów obciążających koszty og61ne według stawek pro
centowych w stosunku do wartości zrealizowanego eks
portu odrębme dla poszczególny t;: h obszarów płatniczych. 

2. Fundusz akwizycyjny jest przeznaczony 'na po
krycie związanych z działalnością handlOWą przedsię~ 

biorstwa dewizowych kosztów: reklamy, organizow~nia 

. wystaw i tctrgów zagranicznych, delegatur zagranicznych. 
zagranicznych podróży służbowych. składek z tytułu 

członkostwą , w organi-zacjach międzynarodowych. prowa
dzenia składów konsygnacyjnych części zamiennych U 
granicą, stałych stacji obs.ługi · t~chnicznej oraz doraźnej 
obsługi technicznej. 

3. Stawk.i odpisów ' na fundusz akwizycyjqy, z wy
odrębnieniem procentowego udziału na zagninicźDe po
dróże służbowe, ustala Minister HandluZagraniCinego 
w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

4. Minister Handlu Zagranicznego Ińożeustalić ' limI~ 
ty kwotowe odpiSów na fundusz akwizycyjny ' dla 'przed
siębiorstw , handlu zagranicznego. których' udział -'ekspor
tu w obrotach zagranicznych nie uzasadniazastosowaniil 
stawki odpisu według zasady określonej w ; l;lst~ .. Il 

§ 78. Przedsiębiorstwa handlu zagr,qnicznego gromą
dzą środki funduszów, o których mpwa w § 74 • • na .wy
odrębnionych rachunkach bankowych . 

Rozdział 12 

Przepisy przejściowe l kOIlcowe; 

, § 79. 1. Z dniem 1 lipca1982r. podlegają Uhli
dacji utworzone w pizedsiębiorstwiu:'hna 'podstawie do
tychczasowych przepisów . fundusz~ -obciążające ' kosżtt 
działalności nie wymienione w rozporządzeniu. . ,,' .:. 

2. Przedsiębiorstwa dokonają ." rozliczenia , nałeżno~icl 
oraz spłacą zobowiązania dotyczącelunduszów, o których 
mowa w ust.. 1, do dnia 31 ' sierpnia 1982r. ' wedł\lg , stanu 
tych funduszów na dzień 30 czerwca 1982r. Poz~stałoś.ć 
środków tych funduszów podlega przekazaniuI]a dochód 
budżetu centralnego. lub te~~nowęgo , W zależności, od 
charakteru organuzałożyciels}dego .. przedsiębiprstwa, z 
tym że przeznączenieśródków zakłądowego., :funduszu · 
nagród określają odrębne przepisy. ,1 

3. Środki zgromadzone na r.achunkach f,).llldu!iZóW 
. przedsiębiorstw. ' tworzonych': na pg,dstawlę9-0tychczaso
wych przepisów, jeieli rOzP.9J;ządzimieprzewiduję: dalsze 
tworzenie tego rodzaju fupduszów, stają slę"" .środkaml 
tych funduszów. 

4. Przepisy ust. 2 stosuje siępdpowiędnio dO; 
funduszu rezerwowego zjednoczeń (jednostek równorzęd
nych). tworzonego na podstaWie priepisówebowłązujq
cych te jednostki do dnia 3łgrudni1l 1981 · t. 

" 

/ 
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, 5. W razie likwidacji w przedsiębiorstwie funduszu 
postępu techniczno-ekonomicznego pozostałość środków, 

o której mowa w ust. 2, podlega przekazdfliu na central
ny fundusz postępu techniczno-ekonomicznego. 

, § 80. 1. W latach 1982 i 1983 na fundusz rozwoju 
przeznacza się całość odpisów ~mortyzacyjnych od środ

ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
W przedsiębiorstwach: 

1) Polskie Koleje Państ~owe, 

2) transportu samochodowego łąc'zności, 

• 3) przemysłu wydobywczego oraz e;lergetyki gazow-
rlictwa, 

4) podległych Ministrom: ,Obrony Narodowej, Spraw 
Wewnętqnych i 5prawiedliwości, 

5) mających status przedsiębiorstw przemysłu obron-, 
nego, 

6) użytec'lności , publicznej świadczących usługi kultu
raJne i sprawujących zarząd uzdrowiskami, 

7) , gospodarki morskiej, z wyjątkiem . morskich stoczni 
remontowych, 

8) przemysłu papierniczego, 

" 9) przemysłu spożywczego, 

10) rynkowego handlu wewnętrznego, 

1 l) P.olsl::ie Linie Lotnicze "LOT", 
12) . żeglugi śródlądowej, 
13)' Państwowej Komunikacji Samochodowej, 

14) .I}1iędzynarodowych Przewoiów Saffiochodo\vych 
. ,',Pękaes", . 

15) drobneiwytwórczości, 

H» . turystycznych, 

17) gospodarki leśnej, 

18) gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rol - ' 
··nych. 

2. Minister Finansc:l'v moż-e udzielać przedsiębiorst
wom 'ulg .i zwolnień z wpłat do budżetu cz(,ści od
pjsów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz war
tości niematerialnych i prawl]ych, ~tóre wystąpią z ta
kimi wnioskami w szczególności z powodu trudności w 
spłacje kr_edytów inwestycyjnych w latach } 982 i 1983, . 
jalc równ'ież ·ze względu na potrzeby finansowani,a inwe-. 
stycji mających na celu poprawę warunków bezpieczeń~ 

stWa, i higieny pracy. 

3. W 1982 , r. przedsiębiorstwa ' gospodarki komunal
nej i wykonujące ziirząd państwowymi zasobami loka
lowymiprzekazują z odpisów amortyzacyjnych: 

J) na fundusz rozwoju: 

:t· a) całość ' odpisów amortyzacyjnych od środków 

trwałych óraz wartości · niematerialnych i praw
nych uzyskariych w wyniku inwestycji ~finanso 

wanych z funduszu rozwoju, 

b) 50% rÓwnowartości 'pozostalych odpi~ów ' amorty
zacyjnych, pomnożonej przez stosunek procento
wy umorzenia środków · trwałych . oraz wartości 
niematerialnych i prawnych do ich wartości po
czątkowej według stanu na dzień 1 stycznia 
1982 r., 

".' . 
. :2) do bu<;lżetu terenowego, ~ ,. pozostałość amortyzacji 

nie przekazanej n.a fun.4,llsZ r:ozwoju. 

Poz; 156 

§ 81. 1. Przedsiębiorstwa uprawnione do tworzenia 
funduszu po~tępu technitzno-ekonomicznego zgodnie 
z art. 27 ust. 2 ustawy .dokonują w 1982 r. odpisów na 
ten fundusz obciązająqich koszty dzialćllności wproccn· 

, tach w sJosunku do waltości :przychodu ze, sprzedazy w 
rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy. SLawkę procentową ocl
pisu ustala przedsiębiorstwo. ' biorąc za podstawę kwotę 

rocznego odpisu zrelacjonowaną do planowanej wartości 

przychodu ze sprzedaży. 

. " 2. Przedsiębiorstwo usta.la kwotę odpisu, o której 
mowa w ust. 1. w granicąch kwoty określonej w pl ani,e 
na 1!')81- r., zwiększonej o 67%. 

, § ,82. W 1982 r. przedsiębiorstwa przemysłowe i bLl
dowlano-montaiowe, w których środki _ trwałe nie są wy

. korzystane na skutek braku zaopatrzenia w energię, su
rowce, materiały i elementy kooperacyjne, ,mogą ·tączną 
kwotę odpisów .amortyzacyjnych od środków trwałych 

Ótaz wartości niematerialnych i prawnych zmniejszać w 
wysokości 3/ 4 takiego procentu, w jakim z tych powo
dów nie są w,ykorzystane zdolności prodlikcyjne, Usta-

. lenie stopnia 'wykorzystania zdolności produkcyjnych na
stępuje za okresy .kwllrtalne, po zakończeniu kwartału, 
według zasad określ on ych przez nadzorujących ministrów 
(wojewodów), a ,w stosunku do przedsiębiorstw budowla
no-montażowych przez Ministra Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych, Umorzenia srod~ów trwa
łych oraz wartości ąiematerialnych i prawnych należy 
dokonywać w pełnej wysokości. . 

§ 83. 1. W latlIch obrachunkowych 1982/ 1983 i W83! 
1984 przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i państwowe 
gospodarstwa rolne, jeżeli fund usz załogi . n:ie ""' ystarczy 
na wypłatę premii w wysokości 8,5% rocznego wyna 
grodzenia, mogą wystąpić do właściwego organu zdo
życieiskiego o dotację budżetową. 

2. Dotacja budżetowa, o której mowa w usL 1. może 
być przyznana w wysokości umożliwiającej wypłatę pre
mii powyżej 8,5% rocznego wynagrodzenia pracowników, 
jeżeli w danym roku obrachunkowym nastąpił.a pOI)[a-

. wa wyniku finansowego przedsiębiorstwa, liczoriego w · 
cenach bieżących, w stosunku do ' średniego wyniku fi. 
nansowego z dwóch lat poprzednich i danego roku obra
chunkowego. 

3. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej 
w porozumieniu z Ministrem Finansów ustali szczegó
łowe zasady i .tryb przyznawania dotacji, o której mo
wa · w liSt. 1 i 2. 

§ 84. 1. Do inwestyCji przedsiębiorstw gospodarki 
rolnej ' i państwowych gospodarstw rolnych rozpo'cZętych 

i niezakOllczonych do dnia 30 czerwca ,1981 T, lna.ią zil.~ 
stosowanie dotychczasowe przepisy określające zasady 
umarzania kredytów inwestycyjnych. . 

2. Inwestycje, o ' których mowa w § 52, przedsię

biorstw wymienionych w ust. I, rozpocz(~ te po· dniu ,· 30 
czerwca 1981 r. i nie zakończone do dnia wejścia w ży'
cie rozporządzenia, są finansowane w całości z dótacji 
w wysokości określonej w ustai.vie budżetowej; wyso
kość dotacji dla poszczególnych przedsiębiorstw jest 
określana przez organ założycielski. 

, § 85. 1. Tracą moc: 

t) uchwala nr 388 Rady Ministrów z dnill 17 li$topada 
1960 r. o przedsiębiorstwach prowadzących (Monitor 
Polski z 1.960 r. Nr 94, poz. 417, z '1964 r. Nr 32, 
poz. 138, z 1965. r. Nr 33, poz. 178 i z 1971 r. Nr 33. 
poz. 247), 

.. 
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2) uchwala nr 40 Rady Ministrów z. dnia B marca 
1967 r. w sprawie umarzania wartoś,ct wydawnictw 
nieperiodycznych, przeceny i wycofywania ich z 
obrotu księgarskiego przedsiębiorstw wydawni
czych, 

3) uchwala nr 51 Rady Ministf(~w z dnia 20 lutego 
1968 r. w sprawie g.ospodarki finansowej państwo
wych przedsiębioJstw podległych Ministrowi . Handlu 
Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych (Mo
nit~r Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 168 i z 1972 r. 
Nr 23, poz. 132), 

'4) uchwala nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
1370 r. w sprawie gospodarki finansoWej państwo
wych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń prże
rnyslowych oraz budowlano-montażowych objętych 

planowaniem ceńtralnym '· (Monitor Polski z 1971 r. 
Nr 26, poz. 166, z 1972 r. Nr 23( poz. 132, z 1974 r. 
Nr 10; poz. 75 i Nr 40, poz. 233 orĄz z 1976 r. Nr 15~ 
poz. 70), . 

5) uchwała m 178 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
1970 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych 
przedsiębiorstw państwowych .. (Monitor Polski z 
1970r. Nr 40, poz. 295 i z 1976 r. Nr 15, poz. 70), 

6) uchwala nr 72 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 
1971 r. w sprawie gospodarki finansowej organizacji 
gospodarczej Lasy . Państwowe (Monitor Polski z ' 
1971 r. Nr 25, poz. 158 i z 1972 r. Nr 23, poz. 132), 

7) uchwała nr 304 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
1971 i. w sprawie gospodarki finansowej wojewódz
kich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Sa
mochodowej oraz przedsiębiorstw i jednostek brga
niza:yjny.ch podleglych Zjednoczeniu Państwowej 

Komunikacji Samochodowej (Monitor Polski z 1971 r. 
Nr 60, poz. 402 i z 1975 r. Nr 12, poz. 65), 

8) uchwalam 11 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 
1972 r. w sprawIe gospodarki finansowej państwo

wych przedsiębiorstVi widowiskowych (Monitor Pol
ski Nr 5, poz. 25), 

9) uchwala m 211 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 
1972 r. w sprawie niektórych zasad organizacji i go
spodaTki ,finansowej Prżedsiębiorstwa Międzyni;lrodo
wych Przewozów Samochodo:wych "Pekaes", 

10) uchwala nr 268 Rady Ministrów z dnia 13 paździer-

11 ) 

12) 

. nika' 1972 r. w sprawie g.ospodarkifillilllsowej przed
siębiGrstw handlu z:agranicznego, zmieniona uchwałą 

m 40 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1974 r. w spra
wie zmiany niektórych przepisów dotyczących fun
duszów: nagród, socjalnego i mieszkaniowego, 

uchwala nr 298 RadY Ministrów z dnia 24 · listopada 
1972 r. w sprawie p\emiowania pracowników zajmu, 
jących kieruwnicze i inne samodzielne slcinowiska 
pracy oraz innych pracowników inżynieryjno-tech
niczhych, ekonomicznych i admini.&tracyjnD-biuro
wych, zatrudnionych w par'lstwowych przedsi.ębfor-

' stwach przemysłowych i grupujących je zjednocze
niach (Monitor Polski z 1975 r. Nr 23, poz. 151), 

uchwala m 329 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1972 r. w sprawie wprowadz~nia kompleksowych za
sad ekonomiczno-finansowych w niektórych jednost
kach i organizacjach gospodarczych, 
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portu wewnętrznego oraz zasad wynagradzania pra
cowników zatrudnionych w eksporcie · wewnętrznym, 
zmieniona uchwałą nr 103 Rady Ministrów z dnia 
26 kwietnia 1974 L W sprawie zasad wynagradzania' 
pra<;owników zatrudnionych w handlu . wewnętrznym 
(Monitor Polski Nr 16, poz. 102), 

14) uchwalam 169 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 
1974 r. w sprawie rozliczeń z budżetem przedsię
biorstw terenowych przekazywanych pod nadzór na
czelnych (centralnych) organów administracji pań .. 
stwowej (Monitor Polski Nr 27, poz. 159), 

15) uchwala m 46 Rady Mini~trów. z dnia 5 marca 1976 t.. 
w sprawie gospodarki finansowej przemysłowych 
i budowlano-montażowych p9.ństwowych ; organizacji 
gospodarczych objętych planem centralnym (Monitor 
Polski z 1976 r. Nr 15, poz. 70 i Nr 27, poz. 118, 
z 1977 r. Nr 17, poz. 98, z 1978 r. Nr 13, poz. 45· 
i z 1981 r. Nr 2, poz. 6), 

16) uchwala m 210 Rady Minist~ów z dnia 12paździer
nika 1976 ' r. w sprawie italego zapł~cza produkcyj- · 
no-usługowego budownictwa (Monitor Polski Nr 39, 
poz. 176), 

17) uchwala m 18 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 
1976 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych 

planowdniem terenowym przedsiębiorstw gospodarki 
komunalnej i budownictwa komunalnego · orazic~ 
zjednoczeń (Monitor Polski Nr 7, poz. 33),' , 

18) 

19) 

uchwala m · 40 Rad',. Ministrów z dnia 27 lutęgó 

1976 r. w sprawie podstawowych zasad systemu e!q:)~ 
nomiczno-finansowego przedsiębiorstw żeglugi nidr
skiej, . 

uchwala ,m 86 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 
1977 r. w sprawie prowadzenia ubocznej gospodarki 
rolnej przez przedsiębiorstwa państwowe (Monitlłt: 
Polski z 1977 r. Nr , 15, poz. 83 z · 1981 r. Nr 8, 
poz. 65), . 

,20) uchwala nr 191 Rady Ministiciw z dnia ' 22 ' gru'ai'I~il ., 
1977 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsię
biorstw . gospodarki mieszkaniowej 0bjętych .< p,lan.o,.. 
waniem terenowym (MonitOł" , Polski ' z \978' T_ :'Nr 21.' . ". 

21) 

22) 

poz. 12), \ ', , . . . :,., . . ,. 

uchwala nr 4 Rady Ministrów z dnia6śfyczttia 
1978 r. w sprawie zasad systemu ękonomiczno-finan • 
sowego organizacji gospodarc.zych I:nidownictwil ,oraz, ., ; 
trybu i terminów jego wdrażania, · · .. 

uchwała m 35 Rady Ministrów z dnia . 24 m~r<;a 
19'/8 r. w . sprawie systemu ekonornicino-finansQw~go 
państwowych przedsiębiorstw i organizacji g:ospodar-
czych handlu 5rodkami produkojiobjętych · planem 
centralnym (Monitor Polslci . z 1978,r. Nr 13, poz. 45 
i z 1980 r. Nr 30, poz. 165), 

23) uchwała nr .85 Rady M;inistrów z dnia 30 CZerWCil 
1978 r. w spraw'ie zasad systemu ekonomiczno-finan
sowego przedsiębiorstw handlu ·zagranicznego, 

24) uchwaia m 95 Rady Ministrówz. dnia (!5· maja J981 r. 
w sprawie rozwoju upocznej pr.odukcji . rynkowej w 
państwowych przedsiębiorstwach przemy§towych , .. i 
budowlano-montażowych (Monito'r ' Po!!?kl Nr ' f5, 
poz. 117); , . i-~ 

13) uchwała m 301 Rady Ministrów z dnia 27 grudI;1ia· 
1973 r. w sprawie gospodarki finanSOWej . Przedsię~ , . , 
biorstwa Eksportu Wewnętrznego, ustalania ce'heks- ' ''' 

25) uchwaJa . m 114 Rady: ,MinistrÓw z dni~ 17czer~da 
1981 r:')~ spraWIe systemu ekoiiothlczno~firi'an'sÓwe-~o .. 

-państwowych przedsiębiorstw gospod~rki, i t61i1eJ;· ' pafi-
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stwowych g'ospodarstw To·lnych I oraz n'ic któ r ych 
zjednoczeó .resortu rolnictwa (Monitor Polski Nr Iti, 
poz.. 126) .• " 

2. Tracą ' moc § t~J9zdląC'Zńika do uchwały nr 189 
Rady Ministrów z dnia 26 lłlajal961 r. IN sprawiena· 
dania statutu przędsiębiorstwu .,Polskie Ko~je Państwo

- ~ W4l" (l\1onitor Polsłd z 1961 r. Nr 47. poz, 210, z 1962 r.
Nt oK. poz: 203. zJ972 r. Nr 53. poz. 200 i z 1977 r. 
Nr 33,poz. 158). 

§ . 86. W odniesieniu do przedsiębiorstw, do któryc.h 
Itosuje 'się przepisy ustawy, tracą moc : 

l)foz.pOIządzenie Rady Ministrów z dnia I pd''Żd'f.łer

nika 1973 r. . w sprawie . Lakładowego lu(!duszu flagroct 
fDz. u.. z 1919 r. NT 4,poz. 21. z 1~8l . L Nr 13, poz. 62 
i·z1.982 r. . Nr 2, poz Hi ). 

4l rozporzą{)zeńie Rady f\'1inislrów z dnia 2 list1)pada 
. 1'973 r. ~w spralNie zaklddowego funduszu mieszkd~ 

niowego rDzo u.. z 1981 r. Nr 21. poz. 109 'i z 1982 r. 
Nr 2, :poz. 16 i. Nr 3. p 01-. 23), 

3:} r.oZpol":lądzenie Rady Mi'oistrów z dnia 2 lis tOpddil 
1973 r. w splawie zakł-adowego lunduszu s(x;jQJnego 
i · zakładowej dzialalnosci socjalnej (Dz. U. z 198\ r. .. 
N (22, poz. II} i z 1982 r. Nr 2, poz. 16), 

.} roz'porządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycz~ia 
. !974 . r. 'w sprawie ·tworzenia · ziik:}<ldowego funduszu 
ni.ł9ród w niektórych ' jednostk ach [)ar'istwow\ich ' 
(Dz. U. Nr 5, poz. 30) , I ' 

~} .rozporządzenie " Ministra Pracy. Płac i Spraw Socjal
nych It dnia 18 stycznia 1974 r. w sprawie nagród 

.~! ~ 

wypła.canych pracdwnikom sezonowym z 7.akład~we

go funduszu nagród (Dz. U. Nr 4. poz. 261, 

6) uchwala . nr 14 ' Rady Ministrów z dnia 26slycżnia 
}974 r. \v. sprawi.e lundusZtJ nagród pracowników :l<l
trudnionych w przedsiębiorstwach pdnslwowY<;b 
mganizujących pracę nakladn.ą tl\łonitor Polski z 
1974 r. Nr S.poz. 30 i z 1981 r. Nr 3, poz. 101, 

7} uchwała nr 140 Rct-dy Ministrów . z . dnia 31 maja 
1974 r. w sprawie zasadpldnowania.tinan'sowan~d 

i realizacji inwestYCji socjdtnych(MonJtor Po'łski "l. 
1974 r. Nr 22, poz. 129 i z 19tH r. Nr 9. poz. 72), 

S)'. uchwala nr 146 Rady Ministrów z dnIa 3 czerwca 
H174 r. w sprawie tworzenia zaklad()wego funduszu 
n~{ódw niektórych jednostkac-llgos(lodarki uspo
łec7.nionej (Monitor Polski z 1974 r. Nr 23, poz. 135, 
2. 1975 f. Nr 22, poz. 136. z 1980 r. Nr 23, poz. 108. 
z 1981 r. Nr 5. poz. 4H, Nt 15, poz. 119 i > Nr 32, 
poz.2B8 OIaz Z 1982 r. Nr 3, poz. 11), 

9) uchwald nr 45 Rady tv1inistrów z dnia 5 marca 
ł9ii6 r. . w sprawie zasad finansowania inwestycji 
i remontów w jednostkach gospodarki uspołecznionej 

1,~1()nitor Polski Nr 15, poz. 69), 

10) uchwalam 112 Rady Ministrów z ' dri.a '8 czerwca 
1981 r. w sprawie rozwoju drobnej wytwórczosci 
(Monitor Polski Nr t5. pot'. 120) . 

§ ~7. Rozporządzenie wchodzi · w :ży-bie z dn iem 
ygloszenia Z mocą od dnia l lipca 1!ł82 r. 

Prt>zes Rady Ministrów; ge n. armii W. Jaruzelski 
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z on ia 28 czerwca 1982 r. 

" J"r:awi~ zasad I wysokośd opCłdalkowanla podatkiem dochodowym banków I Illł1ych tnsłytuqł finansowych 
oraz . Polskiego Monopolu I.oteryjnego . 

. Na podstawie art. 47 ust. l i art 48 pkt I ustawy 
. C' ania 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednoslelr 

gospodarki uspołecznionej (Dz . . ~. Nr 7, poz~ 55) zarl.,v.lza 
lię. conaS>tęR~ljei . 

§, "1: i Rożporządzehie określi.1zasad y i wysokoś ć" opo
' datkówan.ia pod'a tkiem dochodowym: 

l) Banku Handlowego w' W'~~~ź'dwie S.A. , Ban ku Pols ka 
'J<iasa ' Opieki ' S.A., 1"oi,va rzystwa Ubezpi ecze il i Red' 
s~'kuracji "Wditli"S'.A.; 

. 'f-, , :- ',;" :',' ;-h >:; ,'lX ~- ; . :.. ". . 

2) c.!?q!skiegQ.,r0WIppólj1 . . Lot.WY jnegQ, 

3) ;.Ban'ku Gospodarki ' ZywnoS4:1bwe j, 

4) banków spółdzielczych, r .( 
.1 zwan'9ch" dalej "jednostk!llni ·,'gospoddrczym i". 

"',-; : . '; , . f ~. : ; • . '. " .' _1 ' " ,', -' . 
§ 2. Pod~tek . wynosi ;' . 

', , ', ' . 1: >.1.":\ ' ~ 

l) od Banku Handlowego w Warszawie S.A.' - 'i'0ll/6 
pOdstawy' opodatkowania, ': .' . 

2) ;~ , Sanku Polska Kasa_ '()!)ie~l S:A . .:...:...: , 70u/e podlita-
'wy opodalkow;ania, ~ .• t·· " 

~ .' . . 
, '3) od> Towarzystwa Ubezpieczeń 1 Reasekurac ji "Warla" 

S.A. -650/0 podstawy opodatkowan.ia, 
')'j"1' i ;~S ": 'o, I ' ~' . ~. 

- !f) , ~ ." PalsJ.yęgoMonopolu Lpt~rYJnego200!fI porl~ 
. .. _ ~t~wy Qpądiltk~w<,łniQ~ . 

5) od Runku Gospodarki Zywnościowej; 

a) 5()Il/u od kwoty zysku nie przekraczającej 
2.0UO.OOO.OOO 1.1. . 

b) 90% ód lludwyżki przekracza' j<!cej 2.000.000.000 zl. 
z t ym ze !ącżne' obci'ążenie n·ie ' może przekra.c:tac 
8$)I) I ~ zysku. 

6) od -bdl1ków sp6idzielczych: 

a) 1 0"/0 od' kwoty żysku do 200.000 zł. . • 
b) J 50 / 0 od kwoty zysku 

.. 
' pól1ad 200.000 , z ł do 

400.000 zł, 

e) 25H/ ., ocl kw oty zysku pondd 400.000 zł d o 
9\)().QOO . zl, 

d) 40"/0 od kwoty zysku ponau 900.000 zł do 
l .500.000 zl. 

(d 6:")(/ .'., od ' kwoty zy sku ponad 1.500.000 zl. 

§ 3. l. Podstawę opodEitk9wania stanowi zysk hi
lam;owy, wyk'azdny w rocznym sprawozdaniu Jinan
sowym,sporz<tdzonym z{Jodnie z abowią'lującymi podatni
ka z<lsdddll1i Jachunk.owości. 

2. Podstawę opodatlowimia podwyżs:l4 si:ę o koszty 
i stroty uznilne · nd podsl.H'I'ie odrębnych .przevisów. 7.a l . 

n\euzi,ł$i'I~nione. 

,/ 

.", 




