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D··ZIENNIK USTA,W 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ . 

'Warszawa" dnia 9 marca 1982. .,r. Nr 1 
T R E S (;: 
POI.: 

USTA wy, 
51 - l dn:a 26 lutego 1982 r. o planowaniu ' społeczno-gospodarczym 
52 - z dnia 26 luteg;' 1982 r o cenach , 
53 - z , dnia 26 lutego 1982 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Cen 
54 - i dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarc~ finansowej przedsiębiorstw państwowych 

55 - z dnia 26 lutego 19112 r. o opodatkowaniu jednos tek go.spodarki uspołecznionej 

56 - z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe 
57 - z dńia 26 łutego 1982 r. o statucie Narodowego B~nku Polskiego , 
5.8 - z dnia 26 lutego 198~ r . o ~tatystyce państwowej . • . • • • • 

. \ . 
y, 

i 59-~ "l dnia 26 lutego 1982 r. o uprawnie niach do prowadzeni~ handlu zagranicznego · 
' ijó - z dnia 27 lutego 1982 r. o zmian ie ustawy o ' zaopa tr·leniu eme rytalnym g'órników l ich rodzin 
61 - z dnia 27 l]Jtego 1982 r. o zmianie us tawy o orderach i odznaczeniach 
62 - z dnia, 27 lutego 1982 ir . o wlianie ustawy o powsze 'chnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 

i ich rod"li n 
63 - z dnia 27 l utego 1982 r. o ustanowieniu tytu łu hon orowego "Zasłużony Portowiec Polskiej Rzeczy

pospolitej Ludowej" 
64 - z dnia 27 lutego 1982 r. o utworzeniu Pań -; t wowej. Agencji Atomistyki • t. 
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Rozdział , l 
, 

łecznych. środowisk twórczych l naukowych. a takte opl
,nii publicznej. 

, Przepisy ogólne. 

. Art. 1. Gospodarka Polskiej Rzeczypospolitej Ludo- ' 
wej jest gospodarką planową. opartą na socjalistycznym 
s ystemie gospodarczym; FlInkcjónowanie i rozwój gospo
<lark. są regulowane przez ok reś lony, niniejSząusta'~ , 
s ystem planów spoleczno~gospodarczych kształtujących 

,aktywnie rozwój yospodiuczy . .. z wykorzystaniem me~a-
nizmu · rynkowego. ' 

Art. 2. I. Plan społeczno-gospodarczy stanowi na
Tz.-;dzie podnoszenia materialnego i kultura'lnego poziomu 
i jakośd życia ludności; prOpt)rcjonalnego rozwoju gospo. · 
darki. podwyższania społecznej efektywności gospodaro
Wania oraz rozwijania i umacniania ekonomicznych pod
staw ustro ju socjalistycznego. 

· 2. Plany społeczne-gospoda rcze opracowuje sili 
uwzględniając doświadczen ia i dorobek nauki oraz kul
tury. 

Art. 3. Społeczny charakter planowania wyraża silł 
w aktywn ym udziaie orgariów przedstawicielskich wszy-

Rozdział . 2 

Poil~tawow. ,. rOdż&Jeplanów. 

Art~ 4. Rozróżnia się jako poąstawowe rodzaje pla-
nów, :1 

1) planyceńttalne. 

2) plany terytorici1ne (wojewódzkht, miejskie i gminne'. 
3) plany pnedsi~.biorstw i · innych jednostek gospodar

ki uspołecznionej. 
4) plany jednost~'k budżetowych ł innych państwowych 

jednostek organizacyjnych. 

Art. 5. Plany centralne i plany terytorialne nakłada
ją na organy administr.acjipa.ństwowej obowiązek od
działywania środkami im ustawowo przekazanymi na 
p rzedsiębiorstwa i inne jednostki gospodarcze w celu za
pewnienia realizacji zadań określonych .w tych planach. 

. . /Y. . . 
Art. 6. Kierunkową zbieżność działania jednostek g~ 

'spodarczych z celami określonymi w planac'b centralnych ' 
j terytorialnych zapewniają: J~ , \ 

. stkichstopni i organizacji społecznych w ...... stanowieniu 
'pl anów i kontroli ' ich realizacji. zwlaszcza w zakresie 
kszta łtowania warunków życia i zdrowia ludności. ochro
ny środow iska naturalnego. rozwoju oświaty i kultury. 
Zasady i tryb oprac6wywimia planów stw ,irzają warunki 
uczestnictwa w planowaniu ze strony pa rtii i s tronnictw 
,poJ itycznych. związków zawodowych i organizacji SP~~.qm. 

l) umowy zawierane ' przez organyadministrącji pań
s·twowej bądż przez wyznaczone przez nie iednostki 
organizacyjne z jednostkami , gospodarki uspoleaznio

...n ej oraz umowy zawierane. między przeclsiębiorstwa-

mi innymi organizacjami gospodarczymi, ' 

• 
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2) stosowall.i,~ i!ląi~ę9zi ,~konomicznvcQ."",pn:e:&, ,, :,, organy 
, administracji , .pańs~wowej j ~nłoi' '1ł1ł pQdstitwieup.r.aw-! :;, 
nień ~l~,~oW'Yc~ , :~ ~"" ;/',' ',' ' 

3) wżajemna ,wymiana lnfOlmacji w toku opracowywa
nia planów, 

4) moiliwC'Ść nakładania na przedsiębiorstwapań,stwowe 
obowiązków wykonywania zadań. zgodnie z przepi
sami ustawy o przedsiębiorstwach ppństwowych. 

Rozdział 3 

Planowanlećentralne. 

Art. 7. Plany centralne określają politykę społeczno- , 
-ekonomiczną państwa, to jest cele. proporcje i środki 
rozwoju gospodarki. podstawowe zadania społeczne i go
spodarcze oraz sposoby ich realizacji. 

Ar.t. 8: Plany centnilne są sporządzane na okresy: 
1) dziesięcio~tnie i dłuższe (piany perspektywiczne).. 
2) pięciole'tni~ (narodowe plany społeczno-gospodarcze), 
3) jednoroczne (centralne plany roczne). 

Art. 9. 1. Plan perspektywiCzny ma charakter kro
czący, czyli okres, na który plan jest sporządzany, prze
dłuża SIę co pięć lat o następnepi~ciolecie. 

2. Plany perspektywiczne określają: 
l) przewidywane kształt~wanie się potrzeb społecznych 

i gospodarczych oraz możliwości ich zaspokajania, 
2) główne kierunki i proporcje rozwoju gospodarki na

rOdowej, niezbędne ' dla zachowania ciągłości proce
sów rozwoju VI planach o k!ótszym horyzoncie cza-' 
sowymi , kontynuacji przed'sięwzięć gospodarczych 
wykra.czaj~cych poia okres planu średniookresowego, 

3) główne kierunki specjalizacji międzynarodowej 

i przystosowania " go~podarki do- przewidywanych 
zmian warunków zewnętrznych. 

, 3. W planie perspektywicznym uwzgJędnia~ się zwła-

szcza za9adnienia: _ 
I) , zaspokajania materialnych , oraz kultur'alnych pątrzeb, 
, społeczeństwa. ' 
2) ochrony środowiska naturalnego. 
3) gosp~arkisurowcowQ-energetycznej, 

4) , rozwoju infrastruktury społecznęji technicznej kraju, 
5) tendencji w zakresie handlU zagranicznego i współ

pracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem 

ro~w9ju integraCji , socjalistycznej, , , 
6} rozwoju nauki i , techniki oraz postępu w -zakresie 

jak~ści wyrobów i usług" " ' , 
7) przestrzennego zagospodarowania kraju, 
8) zapewnienia obronności , ibezpiecz~ństwlł państwa. 

4. Plany perspektywiczne są sporządzane w odnie
sieniu do całejgospodall'ki narodowej, a także W prze-
krojach, terytorialnych" " ' 

Art~' 10. 1. 'Podstawą kierowania rozwojem gospodar
kr narodowej są narodowe plany spOłeczno-gospodarcze. 

W narodowym planie ' społeczno~g~spbdarczym" .następuje 
konkretyzacja założeń planu perspektywicznego oraz roz
s~erzenie preblematyki ,stanowiąceJ ,przedmiot , planowa-
nia. . '-'-

2. W narodowym planie społe~zno-gospodarczymwy-
pdrębni~ się: " 
l) podstawowe -uwinunkowailianJZwojU: gbśptl!:lartti:!go 

oraz założenia polityki społe.czneJochatl'lkterz&·:~ó~;r-
nonarodo:w~ "" , ... ,',",," 

\"l'ł-1:.,." " 

• ! 

Poz. 51' .. ; "1." 

2); , uatalenia .1iłlanJ.ł'i' ;; , > i" , ,,: 'j.! 

3) środki . • realiza~ji P9lityki sPołecznO:'gbs~attzej; 
4Y " iIi'fbrlriat: je' , dhl ' Org anów ' teien'owych, 'pizedsiębfórstw ' 

oraz innych' jednostek gospodarki narodowej. 

3. W ctęśct oktÓrej'mówa w ust. 1 pkt 1, narOdo
wy plan spoleczno-gosPQ<iarczy obejmuje: 
l) prognozy wytwąrzania i podżiału dochodu narodowe~ 

go ,oraz tempa rozwoju i stopnia zasR.,okajania po-
trzeb społecznych, " , ", 

2) podstawowe kierIJnki i proporcJe rozwoju społeczno
-gospodarczego oraz założenia dotyczące. kierunków 
strukturalnych przekształceń gospodarki, zwłaszcza w 
układach gałęziowo-branżowyth i terytorialnych, po
stępu technicznego i współpracy gospodarczej z za
granicą, a zwłaszcza współpracy gospodarczej ;z kra- , 

, jami Rad~,~ Wzajemnej POmocy Gospodarczej, 
3) założenia polityki rozwoju oświaty, nauki, kultury, 

ochrony zdrowia i zaspokajania innych potrzeb nie
ma terialn yeb. 

4) ' założenia polityki rozwoju konsumpcji, ~e szczegÓ'l
nym uwzględnieniem relacji między konsumpcją , in-
dywidualną a konsumpcją zbiorową, ' " ' 

5), założenia polityki zatrudnienia, dochodów i płac oraz 
świad~eń społ~cznych, " 

6) założenia polityki ochrony i kształtowania środowi--
ska naturalnego, . 

7) założenia programów realizac'ji zamierzeń w podsta
wowychdziedzinach potityki ~poleczno"gospodarczej, 
stanowiące podstawę podejmowania ustaleń planu 
(ust. 2 pkt 2) oraz uruchamiania innych środków rea
lizacyjnych (ust. 2 pkt 3), 

8) zmiany gałęziowo-branżoWej "Struktury popytu i po-

9) 
10) 

11) 

12J 

dazy; , 
bilanse podstawowych produktów, 
założenia polityki inwestycyjnej. 
założenia polityki cen. 
sposoby finansowania" ~awariych w, planie przeds,ię-
wzięć. " 

4. W · części. o której mowa w ust. 2 pkt 2. narodo
wy plan spOłeczno-gospodarczy obejmuje: 

1) przedsięwzięcia i]lwestycyjne o dłuższych cyklach 
realizacyjnych. a zwłaszcza 'ważniejsze inwestycje su
rowcowo-energetyczne, komunikacyjne, w .sferze kon
sumpcjispołecźnej i..ochrony środowiska ,naturalnego 
oraz inne o strategicznym znaczeniu dla '9'Qspodarki, 

2) progcamy naukowo-badawcze i przedsięwzięcia ' ba-
dawczo~rozwojowe, ' , 

3) zadania wynikające z 'umów międzynarodowyth oraz 
uzgodnień koordynacyjnycb w ramach , Rady Wza- ' 
jemnej Pomocy Gospodarczej, 

4) określenie środków "finansowych na realizację pro
gramów społec;;znych oraz p-rzedsięwzięć wieloletnich, 

5) zadania związaneż .obron.nością i bezpieczeństwem 
parrstwa. ' 

"5. W części, o której mowa "Vi 'ust; 2 pkt 3. narodo
wy plan . społeczno-gospodarczy obejmuje: 

1) zasady działania i narzędzi,! ekonomiczne służące za
pewnieniu równowagi gospodarczej ' i koordynacji 
planu, , 

2l, ,, inne llan:ędzia "ekonomiez;ne;, 'o ,którycp , mowa w 
art. 6, ' 

6. W 'części, o której mowa' w' yst;, 2 pkt 4, narodo-; 

" 
I ". 
" 
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y 
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wy plan spDłecznD-gospodarczy. obejmuje " informacja 
i prognDzy dotyc~ące: 
l) kształtowania się podaży paliw l energll oraz zaop~-. 

trzenia gospodarki w SUrDWCe i materiały, 
2) zmian warunków, pDpytU i podaży ora~ cen na ryn-

kach zagranicznych, , 
3) załDzeń zmian cen na rynku wewnętrznym, 
4) ważniejszych zmian w dziedzinie techniki, 
5) sytuacji w dziedzinie zatrudnienia w przekrDjach te

rytorialnych i zawDdowD-branżowych, 
6) innych zagadnień, których uwzględnienie jest nie

zbędne w prDcesie planDwania, 
.1) prawdopodobnych zagrożeń realizacji planu oraz kie

runków mDźliwegD 'przeciwdziałania. 

7. Działalność gDspDdarki nie uspDłecznionej, w tym 
zwłaszcza rolnictwa indywidualnego i , rzemiosła, uJm'uje 
się w planach wyłącznie szacunkowo. 

Art. 11. 1. W centralnym planie rDcznym następuje 
konkretyzacja i rDzwinięcie zadań wynikających z naro
dDwegD planu społecznD-gospDdarczegD w świetle dokład
niejszego rozpoznania warunków gDspodarczych. Określa 
się w nim na okres roczny podstawowe próporcje oraz 
przedsięwzięcia politykispDłeczno-gospDdarczej, służące 

.osiągnięciu długDfalowych i bieżących celów, spDłecznych. 
2. Zmiana celów i kierunków pDlityki spDłecznD-go

spodarczej, określonych w nar,odowym planie społeczno

-gospodarczym, nie może być dokonywana poprzez cen
tralny plan roczny. Można tego dokonać wyłącznie w 
trybie zmiany narodowego planu społeczno-gospodar,\ 
czego. ' . 

Art. 12. 1. Integralną CZęścilł systemu planowania s, 
plany finansowe. 

2. Plany finansowe, takie jak: bilanś finansowy pad
stwa, budżet państwa, plan kredytowy, bilans dochQflów 
i wydatków pieniężnych ludności i bilans płatniczy, 14 ' 
:wzajemnie powiązane z narodówyml planami społeczno
-go.spo.darczymi i centralnymi planami r.ocznymi w celu 
zapewnienia realności planowania, poprzez dostosowani. 
planowanych. zadań rzeczowych do zdolności finansowych 
państwa. 

3. CentraIn. plany finanSDwe służą zapewnieniu we
wnętrznej równDwagi pieniężnej I równDwagi płatniczej 
państwa, finansowej weryfikacji l koordynacji rzeczo
:wych procesów gDspodarczych oraz kształtowaniu Po.U
tyki pieniężno-kredyto.wej zgo.dnle z możliwościami fi
nansDwymi ł planDwanymi kierunkami oraz proporcJa.m1 
rozwo. ju go.spodarczego.. ' 

4. Centralne plany finansowe określajll przepisy od
rębnych ustaw. 

Rozdział 4 

Planowanie terytorialne w woJewÓdztwach, miastach 
l gmlnacho 

Art. 13. Plany terytorialne stopnia wojewódzkiego 
1 podstawowego określają cele, kierunki i zadania roz
:woju spDłecznD-go.spodarczego terenu, a w szczegÓlno.ścl 
zaspokajania pDtrzeb ludności. 

Art. 14. 1. Plany terytDrlalne stopnia wojewódzkie
go. są spDrządzane na okresy: 
.1) pięcio.letnie (wojewódzkie plany społecznD-gDspodar-

cze), ' 

~) roczne ' (wDjewódzkie plany roczne). 

.2, Plan ' wojewódzki ókreśla warunki gospodaro.wa
nlaoraz;zadania ' społeczne i ekonomiczne o znaczeniu 
ogólnowojewódzkim, w tym zwłaszcza politykę zatrud
nienl~ i , wykorzystania zasobów miejscowych, jak teZ' 
jrodkl realizacji tego planu. 

3. Plan wojewódzki określa ponadto: 
,1) kierunki rozwojlJ działalności przedsiębio13tw, dla ' 

których organem założycielskim jest terenowy o.rgan 
administracji państwowej stopnia wojewódzkiego., 

2) warunki lokalizacji Inwestycji i zadania w zakresie 
ochrony środDwiska, w stDsunku do. wszystkich przed
siębiDrstw i jednostek działających na terenie wDje
wództwa, 

3) kieruhki współdziałania z przedsiębiDrstwami zloka- _ 
lizowanymi na terenie województwa w sprawach do.
tyczących zmian w zatrudnieniu, wspólnych przed
sięwzięć inwestycyjnych, usług produkcyjnych i nie
produkcyjnych świadczDnych na rzecz przedsiębiorstw 
oraz usług przedsiębiorstw świadczonych na rzecz 

. województwa. 

.. PodstaWił kierowania rozwojem wDjewództwa są 
:wojewódzkie plany społeczno-gDspDdarcze. ' -

5. Wojewódzka rada narodowa uchwala wDjewódzki' 
plan społeczno-gDspodarczy, określając samodzielnie kie
runld I założenia rozwoju wDjewództwa, przy uwzględ
nieniu za~żeń państwowej pofityki społecznD-gospodar
czej, wyrażonych w planach centralnych, oraz załDżeń 
planów jednostek stopnia podstawowego w zakresie przy
znanych im kompetencji i stDsownie do pDsiadanych 
łrodków. Zakres i treść , wojewódzkieqo planu spDłeczno
-gospOdarczego określa wojewódzka rada narodowa sto
lownie do potrzeb regionu. 

8. PDdstawą gospodarki finansowejwDjewództwa są 

budżety wojewódzkie, które uchwala ' wojewódżka rada' 
narodowa. 

J. Wojewódzka rada narodowa może podjąć decyzję 
o opracDwaniu dziesięcioletniego planu perspektywiczne
go. zawierającego problematykę społecznego, gDspodar
czego i przestrzennego rozwoju województwa, lub innych 
planów nie wymienionych w ust. 1. 

Art. 15. 1. Plany terytDrialne stopnia pDdstawDwego I' Iporządzane na okresy: 
l) pięcioletnie [miejskie (gminne) plany spDłeczno-gD

, spodarcze], 
2) roczne [miejskie '(gminne) plany roczne]. 

2. Miejska rada narodowa może ' uchwalić również 
ttzieslęciDletni plan p~rspektywiczny. 
~ 3. Plany miejskie l gminne, u'chwalane samDdzielnie 

przez miejskie i gminne rady narodDwe, obejmują ,w 
Izczegó!ności: 

l) . przedsięwzięcia organizacyjne i ekonomiczne sprzy
jające aktywizacji oraz podnDszeniu efektywności rDI
nictwa, przetwórstwa żywności, drobnej wytwórczD
ści i rzemiosła oraz handlu i usług, 

2) ustalenia dotyczące rozwoju ~nrrastruktury spDłecz-

nej, '" 
3) kierunki rozwoju działalnDści przedsiębiorstw, dla 

których organem założycielskim jest organadmini
Itracji państwowej stopnia pOdstawDwego" 

:e} zadania produkcyjne i usługowe miejskich lub gmin
nych jednDstek go.spodarki kDmunalnej, 

5) ustalenia dotyczące, lokalizacji inwestycji i zadań w 
zakreSIe ochrony środDwiska naturalnego w sprawach 
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'. :.należących " do kompetencji·.miejskicb 'I ·gmtnnych :..rad 
narodowych. . .' ,", . 
4. Podstawą gospodarkifinansowejrniast .1 gmin są 

budzety miast i gmin uchwalane przez miejskie 'i gminne 
''lady narodowe. 

5. Plany miejskie i gminne. o' których mowa wilst. 1, 
. sąpowią.zane z planami finansowymi, uwzględniającymi 

zarówno. dochody własne. jak i dotacje lub udziały w 
dochodach budżetu wojewódzkiego. Plany miejskie i gmin
ne ukierunkowuje się .przede wszystkim na zaspokajanie 
lokalnych potrzeb ludności. W planach tych uwzględnia 
się ustalenia wojewód;z:kiego planu społeczno-gospodar
'czego i wojewódzk'iego planu rocznego w zakresie. o któ
rym mowa w art. 14 , ust. 2 i 3. ' 

Art . . 16. W planach wojewódzkich. miejskich i gmin- · 
nych powinny być uwzględniane wspólne przedsięwzię
cia. podejmowane przez dwie lub więcej jednostek admi
nistracyjnych oraz jednostek gospodarl\i uspołecznionej. 

Rozdział 5 

Planowanie w przedsiębiorstwach oraz Innych jednostkach 
gospodarkluspolecznlonej. 

Art. 17. 1. Przedsiębiorstwa oraz inne jednostki go
spodarki uspołecznionej opracowują plany samodzielnie 
I stosownie do ' własnych potrzeb. uwzględniając odpo-

. wiednio zasady określone w ustawie o przedsiębiorstwach 
państwowych bądż w ustawie o spółdzielniach i ich 
związkach. Jednostki te opracowują plany roczne oraz 
plany lub prognozy rozwoju; zakres i szczegółowość tych 
planów lub prognoz określają samodzielnie. z uwzględ

nieniem techniczno-ekonomicznych warunków swej dzia
łalności. 

2. Rada Ministrów może nałożyć obowiązek opraco
wywania planów pięcioletnich oraz perspektywicznych 
na jednostki gospodarki uspołecznionej o szczególnym 
znaczeniu dla: . 

-- 1) zaopatrzenia gospodarki w surowce i materia/y. 
2) realizacji wieloletnich umów międzynarodowych. 

3) kształtowania i ochrorty środowiska naturalnego. 

. Art. 18. 1. Plan jednostki gospodarki uspołecznionej 
określa kierunki jej dzia!alności i rozwoju na .podstawie 
rachunku or:lacalności ekonomicznej i pełnej odp')wie
dzialności finansowej za wyniki działalności. zgodnie 
z zasadami samofinansowaniiI. 

2. Przy śporzgdzaniu planów jednostki gospodarki 
uspolecznionej kierują się między hmymi : 

l) wynikami badat'l popytu i podaży w kraju i za gra
nicą. 

2) umowami z 
jednostkami 
kresie. . 

dostawcami i odbiorcami oraz innymi 
lub wstępnymi uzgodnieniami w tym za-

3) informacJami wynikającymi 
tralnych i tery tonalnych, 

z założeń planów cen-

4.) obowiązującymi zasadami i narzędziami ekonomicz
nymi określonymi wart. 6, 

'· 5) państwowymi normami. określającymi , wymagania 
jakościowe i eksploatacyjne. 

Art. 19. Jednostki gospodarki uspołecznionej udo
·fitępniają naczelnym .j terenowym organom administracji 
państwowej oraz bankom i _organom kontroli finansowej, 
na ich życzenie. pódstawoweinlormacje zawarte w 
swoich planach. 

, 
,J ;,Art. ,2{). : >·.P{zepisy . ustawy dotyczące przedsiębiorstw

stosuje się również do zrzeszeń przedsiębiorstw VI takim 
~ąkresie,w jakim ich statuty przewidują podejmowanie 
przez nie funkcji pląnistycznych, niezbędnych do wypeł
;niania ich zadań. . ' 

Rozdział 6 

Zasady planowania I tryb społecznej konsultacjI. 

Art. 21. 1. Pla~owanie społeczno-gospodarcze opie\. 
ra się na: 

l) analizie stanu i roz~oju gospodarki przedsiębiorstw, 
gmin. mias~, województw i gospodarki narodowej ja-
ko całości, . ' , 

2) analizie możliwości finansowych. 
. 3) prognozach zewnętrznych warunków rozwoju, 

4) analizie potrzeb społecznych i możliwości ich, zaspo-
kojenia. . 

5) rozpoznaniu przewidywanych kierunków r07.woju go
spodarki narodowej. województw, miast I gmin. przed
siębiorstw gospodarki uspołecznionej i kierunków 
rozwoju gospodarki nie uspołecznionej. 
2. W celu pe'łniejszego rozpoznania warunków i moż

liwości rozwoju organy planujące. we współpracy z. in
stytucjami naukowo-badawczymi. prowadzą studia przed
planowe konfrontujące w wewnętrżnie spójnych warian
tach cele społeczne z dostępnymi środkami ich realizacji 

j dokonują wyboru projektu najbardziej efektywnego wa
riantu. 

3. Organy planujące rozwój usług i świadczeń spo
łecznych prowadzą prace polegające na: 

1) rozpoznawaniu indywidualnych i zbiorowych pot~eb 
społeczeństwa, z uwzględnieniem' ich uóznicowariia 
w przekrojach: strukturalnym rodzajowym. podmio
towym i terytorialnym. wykorzystując w tym celu 
mierniki I wskaźniki zaspokajania potrzeb. w tym 
wielkości ich pożądant!go minimum; więlk05ci te po
winny być przedmiotem konsultacji ze związkami za
wodowymi, 

2) . określaniu możliwości zaspokojenia potrzeb społe
czeństwa w gra):1icach dostępnych środków finanso
wych. wykorzystując w tym celu analizy i kalkula
cje alternatywnych kosztów podaży wyrob6w i usług, 
służących zaspokajaniu poszczególnych rodzajów po
trzeb. 

4. Projekty waIiantowych rozwiązań. dotyczące pod .. . 
stawowych zagadnień. są poddaWane publicznej dyskusji. 
Organy planujące są obowiązane również do zapoznania 
organizacji politycznych i społecznych. związk.ów zawo
dowych oraz zainteresowanych środowisk twórczych i na

_ukowych z proponowanymi w planach kie,runkami roz-
wiązań. 

Art. 22. t. Planowanie perspektywiczne poprzedza 
się studiami nad najważniejszymi problemami życia . spo
łecznego i gospodarczego oraz programami rozwi'ązania 

tych . problemów w długich okresach czasu. li także dłu
goterminowymi. prognozami warunków zewnętrznych. do 

. których gospodarka kraju będzie musiała się dostosować. · 
W trakcie tych prac zasięga się opinii środowisk nauko
wych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych i społecz
no-zawodowych. 

2. Warianty projektów centralnego planu perspekty" 
,wicznego poddaje się konsultacji z , komIsjami sejmowy
mi •• w części dotyczącej waJunków pracy i zycia ~ud" 
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ności - także ~ właściwymi organaIIll zwIąZków 'lawo- , 
doWych. ' , 

.' 3. Podstawowe problemy oraz propon'owane ·kiefunki 
Ich rozwiązan powinny być przedstawiane, w prasie i in

, nych środkach masowego przekazu. Organ planujący jest 
obowiązany dó przedstawjenia Sejmowi i sE-ołeczeństwu 
wyników społecznej konsultacji nad centralnym planem 

" perspektywicznym oraz sposobów ich uwzględnienia. 
, . ' 

" Art. ' 23. l. Narodowy plan społeczno-gospodarczy 
sporządza się w dwóch etapach, a mianowicie: 
n wa!ianty koncepcji narodówego planu. społeczno-go.. 

. spodarc?!ego, , 
.. , "- . .' 

2) projekt narodowego planu społeczno-gospodarczego.. 

( 2. Wa,riańty koncepcji narodowego- planu społeczno
. -gospodarczego powinny się opierać naustaleniac~ planu 

·.perspektywicznego, diagnozie stanu ' gospodarki i jeJ- uw .. , 
. ru'nkowań, /jak też na prognozach rozwoju procesów spo
łeczno-gospodarczych i pJ;zewidywanych zmianach uwa
runkowań zewnętrznych. Warianty te powinny ' przedsta
wiać założenia dotyczące podstawowych celów społecz. 

nych oraz sposobów ich osiągania w różnych okoliczno-
ściach. ' , 

3. Warianty koncepcji narodowego planu społeczno
- -gospodarczego powinny być przedmiotem konsultacji na 

i przedsięblorśtworaz ·do przeprowadzania konsultacJ' 
i zawierania wstępnych porozumień gospodarczych. ' PrO. 
,jekt centralnego planu rocznego, w częś~l dotyczącej po
lityki płac, cen i warunkóW bytu 'ludn,ości oraz warun
ków pracy, stanowi przedmiot konsu~tacji z wlaściwyml 

. organami związków zawodowych. / 
4.P.rojekt centralnego planu rocznego opracowuje 

srę na podstawie analiz 1 prognoz społeczno-gospodac" 
czych, z uwzględnieniem dezyderatów komisji sejmowych 
oraz wyników konsnItacji społecznych. , ' . , . 

-Art.' 25. W narodowym planie społeczno-gospodar-
czy~ i centralnym planie rocznym powinny być zacho
waRe rezerwy czynników wytwórczych, niezbędne do rea • 
lizacji węzłowych zadań społeczno-gospodarczych w tru~ 
niejszych, niz przewidywano, warunkach gospodarczyc~ 

Rozdział 1 

Kompetencje w dziedzinie planowania. 

Art. 26. Sejm: 
l) ustala problemy wymagające oprć)Cowania 

mów perspektywicznych, 
progr ... 

2) rozpatruje projekty .planów perspektywicznych oru 
koncepcje długofalowej polityki rządu w dziedzinach 
o strategicznym znaczeniudJa gospodarki narodowej. rtsadaeh określony'ch w' art. 22 ust. 2 i 3. 

planu I . 3) rozpatruje założenia i sposoby realizacji naródowego 
spo eczn~ planu spolecznó-gospodarczego ina tej podstawie de-,4. Wyboru wariantu , narodo\vego 

-gospodarczego ' dokonuje Sejm. 
5. ' W pracach nad projektem narodowego planusp~ 

łeczno-gospodarczego należy uwzględniać w szczegól
ności: 

1) opinie i zalecenia Sejmu, dotyczące --wariantu narodo
wego planu spoleczno-gospodarczego, o którym mo-
wa w ust. 4. ' , 

2) wyniki opracowań, o których mowa w' ust. 2, 
3) iriformacj~ , o ' założeniach wieloletnich planów woj .. 

wódżkich 'i niektórych przedsiębiorsfw, 
4) wyniki konsultacji' społecznych. 
5) uzgodnienia koordynacyjne dotyczące planów kra;' 

jów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospo
darczej oraz inne porozumienia międzyn~rądowe, 

6) infotmacje o ważniejszych wst_ępnych porozumie
niach umownych między przedsi1ibiorslwami. 

-. 6. Naro<~owy plan ' społeczno-gospodarczy pcwinlell 
być opracowywany w takim' trybie i terminacł)-. aby Sejm 
mógłuchwalicten plan przed rozpoczęciem okresu jego 
realiz.ac ji. 

Art. 24. 1. Opracowanie centralnego planu rocznego 
obejmuje: 

' ~ 1) przygotowanie 
planu rocznego. 

wariantowych założeń centralnegQ 

2) opracowanie projektu centralnego planu rocznego., 
2. W założeniach centralnego planu rocznego nalety 

uwzględnić ustalenia riarodowego' planu społetzno-g:)~po
darczego dotyczące danego roku, ocenę sta,nu ,gospodarki 
narodówej i jejuwarunkowan, przewidywane wyniki roku 
bieżącego oraz ,przewidywane . warunki zewnęti-żne WYO

,ku . planowym. Na podstawie tych ' załóżęń powinny być 
przedstawione wariantowe propozyćje dotyczą!;)e ' sposo
bów najbardziej efektywnej realizacji celów wyznaczo
nych w narodowym planie spoleczno-gospodarczym. 

3. Załozenia centralnego plan\} roCznego stanowią 

' podstawę informacyjną do prac nad spdtządzaniem pla- > 

nów rocznych: wojewódzkich. miejskich,gminnych 

" 

cyduje o wyborze wariantu zalożeń tego planu, 
4) uchwala narodowy plan spOłeCltlO-gospodarczy, usta

lając przy, tym maksymalny poziom nakładów na in
westycje centralne oraz relacje olUeślające dopu
szczalne zadłużenie za granicą. , 

5) ro_zpatruje założenia do centralnego płanu ' rocznego, 
opracowane zgodnie z art. 24 ust. 2, 

6) uchwala: budżet państ';""'a. plan Jredytowy I ' bUans 
płatniczy oraz przyjmuje sprawozdanie % wykonania 
budżetu państwa • 

1) ocenia~ w odstępach rocznych, przebieg wykonywa
nia narodowego planu spoleczno-gospodarczegd, a tak-

. że wykonan~e bilansu płatniczego 1 planu kredyto- 
wego, 

8) rozpatruje sprawozdania z wykonania narodoweg~ 
planu społeczno-gospodarczego. 

Art. 27. 1. Rada Ministrów przedstawia Sejmowh 
1) ' projekty planów pecspęktywicznych; 

' 2) wariantowe z1lłozenia do opracowania narodowego 
planu społeczno-gospodarczego. projekt tego planu. 

, założenia ' centralnego planu rocznego oraz projektYI 
budżetu państwa, bilansu finansowego państwa i bi-
lansu płatniczego, ' 

3) coroczne sprawozdania z przebiegu wykonania naro
.. dowych planów społecznp-gospodarczych; 

4) łącznie z projektem budzetu państwa uchwalone cen
tralne plany ' roczne. 

2. Rada Ministrów: 
l) uchwala centralny plan roczny. 
2) organizuje wykonanie zadań" ustalonych ' w, ··narodo

wym planie społeczno-gospodarczym ' i centralnym 
plahie rocznym; 

3) ocenia przebieg wykonania narodowego planu spo
łeczno-gospodarcżego, i centralnego planu 'rocznego w 
poszczególny c-h dziedzinach i pr7.ehieg procesów go
spodarczych w przedsięblon t wach gospodarki USPO" 
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> -leclDlonej l w gospodarce nie uspołecznionej oraz 
p~.jmuje deq;zje niezbędne do, osiągnięcia plano. 
wanych celów. 
S" Prezes Narodowego Banku Polskiego przedstawia 

"Jnłowl. po uchwaleniu przez Radę Ministrów, projekt 
planu kredytowego wr,az z bilansem pieniężnych ,p rzycho-
4Iów 1 wydatków ludności i zalożeniami polityki pienięż-
ao-kr~ytowej państwa. ' 

Art. 28. 1. Naczelnym organem administracji pan
ttwowej w sprawach planowania spoleczno-gospodarcze~ 'o jest Komisja Planowania przy Radzie Ministrów. 

2. WłaściwoŚć Ministra Finansów i Prezesa Narodo
• .ego Banku Polskiego w zakresie planowania finansowe-
10 okrdlają odrębne ustawy. 

Art. 29. 1. Do zadań Komisji Planowania przy Ra, 
izie Ministrów należ,yopracowywanie projektów i analiz 
re.Uz.cJi planów perspektywicznych, narodowych planów 
ipołecmo-gospodarczychl centralnych planów rocznych. 
Ministrowie. centralne związki spÓłdzielcze ' i wojewodo-, 
Wie współdziałaj4 w tym zakresie z Komisjll Planowania 
przy Radzie MinistrÓW. 

2. Przewodniczący Komisji Planowania przy R~dzie 
Ministrów: . 
l) organizuje prace_ nad długookresowymi studiami, 

programami i prognozami, o których ~owa wart. 2l 
u.t. 1. 

2) WDOIi pod obrady Rady Ministrów projekty planów 
perspektywicznych, warianty założeń niuodowych 
planów .połeczno-gospodarczych i centralnych pla
nów rocznych oraz projekty narodowych planów spo
łecmo-gospodarczych l centralnych planów rocznych, 

3) analizuje przebieg wykonania planów i informuje 
o wynikach Radę Mfnlstrów, • w Iazie potrzeby wno
si propozycje dQtycqce dzlała6 niezbędnych do za
pewnienia Ich realizacji oraz propozycje dotycząca 

milany narodowego planu sP9leczno-gospodarczego 
i centralnego planu rocznego, 

") przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania z wyko
_ nanla planów, o których mowa W ust. l, ' . 

~) ustala tryb i metodykę opracowywania narodowego 
planu społeczno-gospodarczego I centralnego p}anu . 
rocmego. 

Art. 30. t. Ministrowie, stosownie do zakresu swego 
działania, sporządzają analizy procesów ' gospodarczych 
l prógnozy rozwoju, przedstawiają propozycje do opraco
wania projektów narodowego planu społeczno-gospodar
nego I centralnego planu rocznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem kierunkÓW zmian strukturalnych, kierun
ków polityki naukowej i technicznej oraz wspólprac'y 
_ zagra'nicą, przedkladajll propozycje p.otyczące stOSQwa
nia narzędzi ekonomicznych,' biorą udział w międzynaro
dowej koordynacji planów oraz kontrolują wykonariie de
Cp;jl organów państwowych. 

2. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów, we współdziałaniu z Ministrem Finansów 
• . Prezesem ' Narodowego Banku Polskiego, zapewnia wza
)emn • . zgodnośĆ narodowego planu społeczno-gospodar
nego l centralnego planu rocznego z ' plana.mi finanso
• ymł, 

3. ~ada AMin~strówkoordynuje dziaialnoŚć ł roz~trzy- . ,a fozbłeżności w procesie planowania. 

. ' lAIt./.ał.'· l<.WOojew.ód&kłe ł".a.dy , .,nefąd,)lt.~:, . ..; - " 

n · roąatrp.Mpro}ekty ' płimó'oll' .pe:Tspe;k'tywk:znycb. 'fil 

t ,.",.elkAch. o klór~cb lilowa WilIl.' lł~L li 

.. 2) rozpatruj. założenia planÓw, :. także uchwalili,, · WOo

jewódzkie plany społeczno-gospodarcze, wojewódui .. 
. ·plany roczne oraz budżety województw. 

3) oceniajll wykonanie planów wojewódzkich l budie
tów województw. 
l . Przepis ·ust. 1 stosuje się odpowiednio .do miej

skich i gminnych rad narodowych. 
3: Wojewodowie: 

1) przedstawiają ·pod obrady wojewódzkich rad narodo
wych wariantyzałożen wojewódzkich planów. spo .. 
łeczno-gospodarczych. i roczpych oraz projekty wo
jewódzkich planów perspektywicznych, 

2) przedstawiają wojewódzkim radom narodowym pro~ 
jekty wojewódzkich planów spcleczno-gospoda rczych . 
l rocznych oraż budżetów województw, 

3)podejmujll działania zmierzające do realizac ji tych 
planów, 

4) "kładajll sprawozdania oz Ich realizacji na sesjach wo
jewódzkich rad narodowych. 
... Przepl. ust. 3 stosuje się odpowiednio do naczel

ników miast i gmi~.' 
, -

Art. 32. Kompetenc1e w sprawach planowania w 
przedsiębiorstwach państwowych oraz- innych jednostkech 
gospodarki uspołecznionej ' określają odpowiednio ustawy: 
o przedsiębiorstwach panstwowych, o samorządzie załogi 

przedsiębiorstwa państwowego oraz o spółdzielniach l ich 
_wiązk~ch. . , 

Rozd:Aiał II" 

PrzepłllY przejściowe l końcowe. 

Art. 33. N. okres wdrażania refo'rmy gospodarczej, v 

Dł. dłużej jednak niż do końce. 1983 r., upoważnia .ię 
Ilad, Ministrów do: 

l) .tosowania reglamentacji obr:otu · surowcami, materl.a- . 
łami l wyrobami, a także środkamI dewizowymi, , 

I) opracowania narodowego planu społeczno-gospodar-

czego na okres krótszy niż pięć lat. . 

Art. 3 ... nekroć w ustawie jest mowa o: ! 
J) naczelnych organach administracji państwowej lub 

o ministrach - rozumie się przez to równieicen
tralne organy administracji panstwowej ich kie-
rownikÓW, . 

2) -wojewódzkich radach narodowych lub o wojewo
dach - rozumie się przez to również rady narodowe 
miast stopnia wojewódzkiego l prezydentów tych 
miast, 

I) gminnych I miejskich radach narodowych lub o na-, 
czeJnikach miast i gmin - rozumie się przez to rÓw
nież rady narodowe wspólne dla miasta I gminy, na
czelnik.ów mialita I gminy oraz prezydentów miast 

.. stopnia podstawowego, 
~ .. planach miejskich l gminnych' - rozumie się przez 

. to równłetplany wspólne dla :mfasta l gminy. 

Art • . 35. Traci moc dekret _ dnia lpaidziernl'ka 
18 .. 1 r. o planowej gospodarce narodowej (D:&. U. Nr .... 
po .. 373). 

o .. _. ~ ' , / " 

Art. 3ft. Ustawa 'Wchodu " tycie "dniem 1 ftpca 
1982 'r. -' . 

. '. :; 

' // " ., · (: Przewodniczący "Rady O'pańsłwa:H. ";/~ 
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