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prowadzą analizę ' w sprawach określonych wart. 2
ust. 2 pkt 8,
4) kont roluj ą przestrzeganie zasad :ustalani'a i stosowania
cen i marż handlowych oraz obowiązku uwidaczniania cen.

rentowności oraz stosunku podaży do pop ytu i formulowanie na tej podstawi e wniosków,
4) ocena stopnia monopolizacji rynku i jego wpływu
na kształtowanie się cen oraz występowanie z wnioskami w sprawie odpowiedniego ' przeciwdziałania,
5) rozpatrywanie sprawozdań z wyników kontwli cen,
6) ocena metod regulowania cen,
7) inicjowa·nie badań nauk owych i zlecanie ekspertyz
zmierzających d,o do~k onalen ia s ys temu cen.

3)

3.

Okr ęgowy mi urzędami

woływani

cen kierują dyrektorzy, poi · odwoływani przez Mi,nistra.do Spraw Cen.

4. Minister ' do Spraw Cen ok;eśla szczegółowy zak res
działa nia okręgowych urzędów Cen, (ich' siedziby, ter y to-

ri alny zak re sdzi alania oraz nadaje im ·statut.
' .
.
Art. 6. , 1. Ministrowi do Spraw Cen podlegają okrę
vow. urzędy cen.
:Arf. 1. 1. Znosi się PaIistw.ową Kpmisję Cen i ok r ę
2. OkręgDwe urz ędy cen wykonują na 'o bszarze s wo- . g owe oddziały PilIlstwowejKomisji Cen.
.
.
Jego dziaiania następujące zadania:
2. Sprawy należą::::e dot y chczas do zakresu działania
1) ustalają ceny urzędowe towarów i usług, mających
Państwowej Komisji Cen i okręgowych oddzia łów ' Pań·.
w szczególności lokalne znaczenie, jeśli t owary te stwowej Komisji- Cen przechodzą odp9wiednig do zakresu
l . usługi nie są · objęte. cennikami powszechnie obodziałania Ministra do Spraw: Cen i ókręgowych urzędćny.
wiązującymi (na ' terenie całego kraju),
'
cen.
2) prowadzą analizę rypku i przedstawiają Ministrowi
. Art. 8, Ustawa wchodzi .w życie z dniem. ogłoszenia.
do Sp raw Cen wnioski w sprawie , wprowadzeniaobowiązku stosowania cen
regulowanych na towary
. Przewodn:czący Rady .Paóstwa: H. JabJoILski
I usługi w wypadkach, o których mowa 'w art. 2 ust. 2
Sekretarz Rady Państwa: E. Duda
pkt 7,

54
UST A W A
z dnia 26 lutego 19[2 r.

o g.ospodarce finansowej
Rozdział

przedsiębiorstw

4) towarów,

1

5)

Przepisy ogólne.

Art. 1. Ustawa

określa

wyjątkiem

zasady gospodarki finansowej

banków i

PaństwQwego Zakładu

Ubezpieczeń.

Art. 2. Przedsiębiorstwo ' prowadzi sam Ódzi'elnie gospodarkę

finansową

zgodnie z

zasadą

samofinansow ania,

, pokrywając z uzyskanych przychotlów koszty dzia/alnoŚci i zobowiązaljia wobec budźelu, banków, dostawców
~raz

wydatki na rozwój i inne potrzeby.

Art. 3. t. Podstawowym -miernikiem rocz~ej

inńych osiągnięć naukowo ~tech-

'niczn ych. '
4. Nie stanowi przychodu ze ' sprzedaży wartość dostaw wyrobów, robót i usług, towarów' j materiałów nie
zaplacon ych p rzez odbiorców krajowych ·w ciggu . 25 dni
od zakończ enia roku sprawozdawczego. ·
,
5. W zakresie sprzedaży )'la rynku zagranicznym nie
~til il(I\"1 przychodu ze sprzedaży wurlość do~\aw (na leż
ności zagr anicznych) nie zapł a conych w ciągu ' 25 d'ni od
'za kończe'nia roku sprawozdawczego c z . p rzyczyn leżących
po ' stronie dostawcy, w śzczególności na skutek niedotrzymi:!Dia warunków ·u mowy.
.
6, . Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, moż~
okr~slac zasady prowadzenia rachunku wyrównawczego
dla przedsiębio'rstw wytwarzających jednorodne produkty,
na które ustcllune są ceny urzędowe.
.

o<zeny
gospoda) czej plzedsiębiorstwa jest wynik fi. 'nansowy, Wynik finansowy dodatl}i jest z,yskiem, zaś wynik finansowy ujemny - strutą przećlsiębiorstwa.
2. Wynik finansowy przedsi ębiorstwa' staonowi ró żnic:ę
między przychodem ze sprzedaży a kosztami własnymi
Art. 4. I. \V celu ustalenia w l aściwej podstawy do:
I kosztami sprzedaży:
.
.
I) pod z.ia!u wyniku finanSOWego,
zwiększoną o należne dot~cjeprzedmiotowe i zmniej2) rozliczeń z budżetem państwa,
szoną o ·podat e k obrotowy oraz
. ...... skorygow aną o fir,ansowe rozliczenia' wyrównawcze . roczny bilans i wykazany w nim wynik fin anso\vy przed, w handlu zagranicznym, różnice wyrównaw,pe cen,
s ięb io r stwa podlega weryfikacji sprawtiz-'Acej jego rze te ldotacje podmiotowe. a t akż e saldor strat i zysków ' nosc ' i prawidłowość.
nadzwyczajn ych,
. 2. -Wef'yfikacji rocznego ' bilansll przedslębjorstwa do 3. Przez przychód . ze sp r zedaży rozumie się w szcze- konuje właściwy organ Ministra Finansów. Minister Figólności przychód ze splZedaży na rynku krajowym i za- . nansów może upoważnić także inny organ do dokonania
granicznym:
weryfikacji rocznego bilansu określonych przedsiQbiorstw.
l) WYrobów,
3. Rada Ministrów; w drodzę rozporządzeni'a, określa
.- ~ robót,
6posób
tryb weryJikacji rocznego bilansu p r zedsiębior;t) usłu~,
litwa.
działalności

-=-

/

materiałów,

6) patentów; licencji

przedsiębiorstw' państwowyth, ·zwanych. dalej · "p rzedsi ę 

biorstwami", z

pailslwowych. '

f

•
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10% zysku do podziału. Przedsiębiorstwo może
odpisów na fundusz rezerwOwy, gdy stan tego
Podział zysku.
funduszu przekroczy równowartość 4% kosztów dzia1a!·
, ności przedsiębiolstwa.-,w roku sprawozdawczym.
Art. 5.. 1. Zweryfikowany. zysk przed ~ ębiorstwa, p~ .
2. Fundusz rezerwowy przedsiębiorstwo : przeznaczapommeJszemu o należny podatek d.u chooowy .. a następnie- . vi pierwszej kolejności na pokrycie strat. Na .równi z.
uwzględnieniu jego udziału w wyniku finansowfm wspólstratami traktuje się odpisy na Panstwowy FlIndusz Aktynycn , i mieszanych przedsiębiorstw oraz spółek. stanowi
wizacji Zawodowej, nie znajdujące pokrycia w przewidziazysk do podziału.
nych na ten cel żródłach.
'2. Przez należny podatek dochodowy rozumie się
3. Jeżeli po pokryciu strat stan funduszu rezerwow~
podatek. który przedsiębjorstwo jest obowiązane uiścić po
go przekracza 211/0 kosztów działalności w roku sprawauwzględnieniu ulg przyznanych na podstawie przepisów
zdawczym, przedsi ę biorstwo może zi\silać z funduszu reustawy o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołeczzerwowegó inne fundusze tworzone z zysku do podział~
nionej.
z tym że stan funduszu rezerwowego w takim wypadku
3, Z zysku ·do podziału dokonywany jest odpis obonie może ulec zmniejszeniu poniżej 2010 kMztów działałwiązkowy na fundusz rezerwowy, . a następnie. -:- w myśl
nośCi w roku sprawozdawczym.
· art. ' 15 ~ należny odpis na Państwowy Fundusz Aktywi4. Zasadę określoną w ust. 3 stosuje .ię odpowledzacji Zawodowej. Pozostałą część zysku do podziału przednio, gdy przedsiębiorstwo w roku sprawozdawczym osiągsiębiorstwo samodzielnie moze przezna.czyć na cele roz· nęło niższy zysk do podziału nIż w roku poprzedzającym.
wojowe. dla załogi i na inne potrzeby albo niektóre z tych
Art. 9. 1. Fundusz ' rozwoju - jest . tworzony z częścl
celów i potrzeb,
zysku do podziału i odpisów amortyzacyjnych od środ,ków
4. Zasady dokonywania odpisów z zysku rlo podziału
h
'
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnyc .
przeasi ę biorstwa wspólnego lub mieszanego oraz udziału "
przedsiębiorstw. które utworzyły przedsiębiorstwo wspólne
2. Na fundusz rozwoju w~ływają ponadto:
lub mieszane. w wyniku finansowym tego przedsiębioi1) udziały w inwestycjach wspólnych,
stwa. są określane w umowie o utworzeniu przedsią,.
2) koszty i dochody li: tytillu likwidacji lub sprzedaży
I biorstwa wspólnego lub mieszaneg.o.
środków trwałych,lI: wyjątkie~ Środków trwałych
służących zakładowej dzIałalności socjalnej oraz za·
. Rozdział 3
kład owych domów mieszkalnych.
3) część funduszu statutowego, która nie służy na p~
Fundusze przedsiębiorstw.
krycie środków trwałych oraz wartości niematerial.
Art. 6. 1. Przedsiębiorstwo posla-da fundusz statutowy
nych- i prawnych. , a jest zbędna dla finansowania
oclzwierciedlający wartość powierzonej mu do użytkowaśrodków obrotowych,
.
4) inne środki, -określone w odrębnych przepisach. .
. nia części mienia ogólnonarodowego. Na fundusz ten
składa się w szczególności wartość netto środków trwa3. Fundusz rozwoju jest pf zeznaczony w pierwszej
· łych. wartości niematerial1#ych .i prawnych oraz wartość
kolejności na spłatę rat kredytów inwestycyjnych.
środków obrotowych przekazanych przedsiębiorstwu przez '
4. Pozostała po spłacie rat kredylów Inwestycyjnych
• organ .założycielski. a także , wniesionyc~ przez ud;z:iałow· część funduszu rozwoju może być przez przedsiębiorstw~
C'ó.w.
przeznaczana samodzielnie. na finansowaniezapasów . środ.
2. Fundusz statutowy jest zwięKszany o wąrtość trod- ków obrot()wych w dtodze zasilenia funduszu statutowego,
ków trwałych. wartości niematerialnych i prawnych Or4& . na -eeie inwestycyjne, finansowanie 'wkładów maJątko
środk9 w obrotowych ()trzymywanych nieodpłaŁnie iflnanwych na rzecz wspólnych i mieszanych przedsiębiorstw
/ sowanych z funduszu rozwoju -lub innych funduszów
oraz na uzupełniające finansowanie wydatków na postęp
' prżedsiębiorstwą, a pomniejszany _ o wartośĆ środkóW' techniczno-ekonomiczny.
'trwałych oraz wartoś~i niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie, zlikwidowanych lub Iprzedanych,
Art. 10. l. Przedsiębiorstwo ~oże t,worzyć z zyskIl
- a- także o umorzenie ' środków trwałych oraz wartości nie- do podziału fundusz załogi z prze;znaczeniem na wypłat,
• nagród indywidualnych I 'premii oraz na zasilaniezakłamaterialnych 1 prawnych.
.
dowego funduszu socjalnego i mieszkaniowego; ,
3. Minister Finansów - moż_określaĆ inne tytuły
2. Przedsiębiorstwo samodzielnie ustala zasady nazwiększania i zmniejszania funduszu statutowego, zwłasz·
gradzania pracowników, stosownie do .potrzeb i środków
C'l~ 'w razie przeszacowania wartości majątku i wypadków
tworzonego
z zysku do podziału funduszu załogi.
lósowych.
,
3. Wypłaty nagród i · premii podlegają obciążeniu na
Art. 7. 1. Przedsiębiorstwo tworzy . fundusz rezerW.o- -rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
wy. fundusz ro~woju oraz fundusz_ układowe określone Zasady i wysokość obciąże~ia określa. ustawa budżetowa.
vi art. 17 ust. 1.
4. Wypłaty z funduszu załogi nie wchodzą do pod2. Przedsiębiorstwo może tworzyĆ fundusz załogi oru stawy naliczania podatku od płac oraz składek na ubez- '
inne fundusze tworzone z zysku do podziału.
pieczenia społeczne.
3. Przedsiębiorstwo, na zasadach określonych przez
Radę Ministrów, może tworzyć inn.fundusze obciążające
Rozdział 4
koszty działalności.
4. . Przedsiębiorstwo gromadzi środki funduszy zakła· ·
Finansowanie wynagrodzeń.
dowych, określonych wart. 11 ust. l, na wyodrębnio
Art. t l. Przedsiębiorstwo ustala samodzielnie wielnych rachunkach bankowych.
kość środków na wyrtagrodze.n ia W ' ramach posiadanych
Art. 8. 1. Fundusz rezerwowy tworzy się z odpisów motliwości finansowych oraz stosownie do potrzeb swojej
z zysku do podziału. Odpis na ten fundusz nie może być działalności.
Rozdział

!

-

2

niższy niż
zaniech'ać

.II!

-'
. .~

.' Art.n.

1.- WynagTodzen-ia

obejmują <

, wydatki , ' pie~

niężne oraz wartość świadczeń w nalurze. bądŹ:. .'icli . ekwi

w'(llenty. poniesione bezpośrednio przez prze.ąsiębiQrstwo
na opłacenie pracy , wykon ywanejprzez; osoby fizyczne
.n a jego rzecz, niezależnie , .~d . źr<ó<;ieJ filJ. .alJ.~owań4l . .l .. • · ' c. '
. 2. Do wynagrodzeń nie zalicza się:
l) . wypłat dokonywanych
pracownikom ze środków
ubezpieczenia społecznego, w tym również zasiłków
chorobowych wypłacan ych w czasie tTwiJnia stosun.ku pracy,
. 2) wynagrodzeń za pracę, od których pobierany jest padatek dochodowy, obrotowy lub gruntowy"
3) wartości świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczenstwa oj higieny pracy,
4.) ekwiWalf'lntu pien·iężnego za zużyte przy wykonywaniu pracy narzędzia. materia'ly lub sprzęt, stanowiąctl .

:

.
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, 3) wypoczynkl.lW dni · wotne i (Id pracy,
4) placówek kultUIalno-oświatowych, .
.~) . pracowniczych ogr~ów dZia)kow.ych, '
6) s'P?rtui' ~rystyid. '; \. ,
' .
.'
i

3. Zakładowy fundusz· mieszkaniowy .. ,prJ:eznaczop.y
jest na finansowanie. budownictwa . mieszkaniowego dla
prpcowników i ićh rodzią. na udzielanie im pomocy finansowej vi uzyskiwaniu mieszkail oraz na inne cele
z zakresu potrzeh ' mieszkaniowych prącowników i iCh
rodzin. z:. zakładowego . funduszu mieszkaniowego mogą
także korzystać emeryci i renciści 'byli pracownicy
danego przedsiębiof'Stwa i ich rodziny.
4. Przedsiębiorstwo , może przenosić środki zakłado- '
wego funduszu socjalnego na zakładowy fundusz miesz~a
niowy:

,Art. 18. 1. ZakładQwe funousze, o któryCh mowa Vi
art. 17 ust. 1. tworzy się z coroczneg.o odpisu podstawo5) innych wypłat określonych przez -Radę Ministrów w
wego, obciążającego kos,zty działalności, ustalonego w jedodrębnych przepisach.
nolitej wysokoŚci na jednego zatrndnionego. Wysokość
Art. 13. Wszystkie wynagrodzenia, poza nagrodami
tego odpisu wynosb
~ premiami wypłacailymi z tworzonego z ' zysk,u do po1) w odniesieniu do zakładow~go funduszu socjalnegodziału tunduszu załogi, obciążają koszty właściwego rQ50%
najniiszego wynagrodztlnia w gospoaarce narodzaju dzialalności przedsiębiorstwa.
dowej, obowiązujące1JO w dniu 1 stycznia danego
roku,
.
Art. 14. 1. Przedsiębiorstwa, na podstawie obowią
zujących przepisów o wynagradzaniu, przeplsow Kodeksu
2) w odniesiemu do zakładowego hinduszu mieszk.aniopracy. postanowień właściwych
dla przeasioębiorstwa ukławego - 25~/0 najniższego wy.nagrodzenia w gospodów zbi'orowych pracy oraz umów, ustala należności pradarce narodowej, 'obowiązującego w aniu 1 s(ycznia
cowników własnych i obcych, osób zatrudnionych w sydarieg.o roku.
'
stemie pracy nakładczej, osób wykonujących umowę zle2. Przedsiębiorstwo możeżwiększyć coroczny odpis
cenia lub umowę .o dzieło, ajentów i .akw.izytorów oraz
podstawowy na zakładowy fundusz socjalny o kwotę wypracowników młodocianych w 'okresie trwal1ia nauki
datk.ów dokonanych ' z tego funduszu na rzecz emerytów
i 'uczniów szkół zawodowych dla niepracujących, dokonu- . i rencistów byłych pracowników i ich . rodzin. nie
jąc swobodnego wyboru form wynagfildzimlawlaściwych więcej jednak ni: o 5010 kwoty odpisll. podstawowego.
dla . danego rodzaju działalności:
l -:lPrzedsiębiorstwo
może sam.odzi~elnie
uzupełniać
'2. Zasady ustalania wysGkości rekompensat z tytułu
z .funduszuzalogi zakładowy ·fundusz · socjaln~i zakładQ
wzrostu kosztów utrzymania .określają odrębne pr~episy.
wy fundusz mieszkaniowy.
Rekompensaty wypł.:!cane pracownikom stanowią sk'ladnik
wynagrodzeni obCiążają koszty właśtiwego 'fOdzaju dzic.~
Rozdział 6
właslH)ść \\;'ykona~cy,

,>,~

..

ła1noścL

Art. 15. 1. Srodki wydatkowane na przyrost przeciętnych wynaglodźen w stu~unku do roku poprzedzającego podle~ją obciążeniu na . rźecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej. Zasady i wysokość te~Q
obciążenia okleśla ustawa budżetowa.
'
2. Zasady tworzenia i wykorzystywania Pailstwowe~
go Funduszu Aktywizacji Zawodowej określa odrębna
ustawa. .
~
'Art. 16. Zasad. y finflnSOwania wynagrodze. n.' w .p rze.dsiębiorstwaćh będących . w 'stanie postępowania Jikwidacyjnego i upad/ościowego określa odrębna ustawa.
Rozdział
Fłłła~ow-anle

Finansowanie środkÓw obr-otowych.
Ad. 19. I. Pl"ledsiębiorstwo finansuJe, środki obroto.
we z tej części funduszu statutowego. ktÓf.a nie służy nr
finansowanie · .śr~dków trwałych . oraz wartościniemate.
.r ialny.ch i prawnych.
2. Srod·ki obrotowe mogą byt w całości finansowane
z funduszu statutowego: Na finansowanie środkó-w ' .obro.towych nie znajdujących pokrycia w fllllduszu statutowym
. przedsiębiorstwo może
. zadą9ać w banku kredyty ' obrotowe.
Rozdział

5

Finansowanie

pOtrzeb ·socjalnych.

7

środków trwałYch.'

Przedsiębiorstwo tworzy:
Art. 20. 1. S~odki trwaie' przedsiębiorst,wa podlegają
fundusz socjalny,
euiortYzacji. Rada Minjslrówokrdlazasady ć1mortyzacji
środków trwałych i wysokość od pi só'w .amortyzaCyjn.y'ch.
2) zak/anowy 'fundusz mi'eszkaniowy. ':
Srodki trwałe służące z~kładowel~żiałalności 502. Zakładowy fundusż socjalny przeżnaczony jest na
cja,Inej oraz " za'kładowe domy .J;l:IieszkaltlE~ •. jak .. również
finansowaniedzialalności socjalnej na rzecz pracowników
i ich rodzin oraz emerytów .i rencistów - byłych pra- ' związane · z nimi wartości . niematerialnei. prawne, nie są
cowników danego przedsiębiorstwa i ich rodzin, a zwłasz~ emortyzow-ane.
cza na fin'ar;l!j~w.ahi:e: .' .
l.Remo~ty bie.żącei kapitalIl:e finansowane
l) wczasów pracowniczych,
JllbezpośIedniQw ciężaT :k oszt6w "właściWego rodzaju
....,.,
2) c:-wypoczy.nku · dla d~ieci i młodzieży,
", ~_ałałnaści :prudSiębiorstw:a.
·
.~

Art. 17. 1.

1)

zakładowy

2:'

' , Aret..

,

)

,
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2. Koszty remontów kapitalnych
w czasie.

mog~byćrozliczane

Art. 22. Przedsiębiorstwo podejmuje samOdzł3lnle Inwestycje w ramach posiadanych środków przeznaczonych
na ich finansowanie.
'
Art. 23. 1. Inwestycje przedsiębiorstwa. -z wyjqtkiem
Inwestycji określonych wart. 25. są finansowane ze środ
ków funduszu rozwoju. Przedsiębiorstwo może zaciągać
na nie kredyty bankowe. a w wypadkach określonych
odrębnymi przepisami równiei inne kredyty.
2. Kredyt na finansowanie inwestycji. o których 'mowa w ust. L jest spłacany przez przedsiębiorstwo ze środ
ków funduszu rozwoju w okresie ustalonym w umowie
kredytowej.
3. Na finansowanie inwestycji przedsiębiorstwa mogli
być przeznaczone również środki funduszów celowych
i innych, jeżeli tak przewidują przepisy określające zasady tworzenia i przeznaczania tych funduszów.
Art. 24. 1. Inwestycjami centralnymi , są inwestycje
podejmowane na podstawie imiennych decyzji Sejmu lub
Rady Ministrów. w ramach nakładów określonych na ten
cel w narodowym planie społeczno-gospodarczym.
2. Na finarisowanie inwestycji centralnych mote by~
zaciągnięty kredyt bankowy. Kredyt ten jest spłacany
z funduszu rozwoju przedsiębiorstwa powstałego w wyniku realizacji inwestycji centralnej lub przedsiębiorstwa.
w którym zrealizowano daną inwestycję.
3. Inwestycja centralna może być finansowana w całości lub częściowo z dotacji budżetowej. WysokośĆ dotacji budżetowej na finansowanie inwestycji centralnych
jest ustalana w uchwałach o ich podjęciu. Przedsiębior
stwo. ' w którym , realizowana jest inwestycja centralna,
może przeznaczyć na jej finansowanie również 'rodk1
z funduszu rozwoju.
4. Przepisy ust. 2 I 3 stosuje się odpowiednio d~
inwestycji podejmowanych na podstawie decyzji właścf
wego terenowego organu administracji państwowej.
Art. 25. 1. Inwestycje przedsiębiorstwa, w ' wyniku
których mają powstać obiekty służące zakładowej dzfałalności socjalnej. są finansowane z części środków zakładowego funduszu socjalnego. z różnicy między dochodami a kosztami z tytułu sprzedaży i likwidacji środków
trwałych służących działalności socjalnej oraz środków
przekazanych przez związki zawodowe i inne organizacje
, społeczne.
.
2. Zakładowe inwestycje mieszkaniowe przedsiębior
stwa są finansowane , ze środków zakładowego funduszu
mieszkaniowego.
3. Srodki na finansowanie Inwestycji, o których mowa w ust. 1 I 2. mogą być zasilane kredytem bankowym.
Kredyt , ten przedsiębiorstwo spłaca ze środków odpowiednich zakładowych funduszy, w okresie .ustalonym w
umowie kredytowej.

\

Art. 26. 1. Odsetki od kredytu. naliczane przez bank
w okresie realizacji inwestycji. o których mowa wart. 23
i 24, są płacone z kredytów udzielonych na finansowanie tych inwestycji. Przedsiębiorstwo, po przekazaniu inwestycji do eksploatacji, zalicza te odsetki do wartości
niematerialnych i prawnych. podlegających umorzeniu
i amortyzacji w okresie do 10 lat.
2. Odsetki od kredytu. naliczane przez bank w okresie spłaty kredytu, wykorzystanego na finansowanie inwestycji, o których mowa wart. 23 i 24. są płacone ' p(\
przekazaniu inwestycji do eksploatacji ze środków ..,brą-

towych I zaliczane do kosztów działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa.
. 3. Odsetki od kredytu. o którym mowa wart. 25
ust. 3. Sil płacone ze środków zakładowego fundUSZlI
mieszkaniowego lub socjalnego.
Rozdział

FlniUUowanle

postępu

8

techniczno-ekonomicznego.

Art.l? 1. Wydatki przedsiębiorstwa ' na postęp techniczno-ekonomiczny, a w szczególności na prace bada wczo-rozwojowe. w tym doświadczalne. na prace dotycząca
normalizacji. na opracowanie I ,' ocenę projektów wyna.lazczych oraz nabycie licencji. patentów. projektów ra:'
cjonalizatorskich i wzorów użytkowych. są finansowane
z funduszu postępu techniczno-ekonomicznego; a w przedsiębiorstwach. w których nie tworzy się tego ' funduszu ~
bezpośrednio w ciętar kosztów działalności.
2. Fundusz postępu techniczno-ekonomicznego ' twonil

l)
2)

przedsiębiorstwa:
p{zemysłowe,
budowlano-montażowe,

3) transportu i

łączności,

4) geologiczne.
6) inne określone imiennie lub rodzajowo przez organ
założycielski w porozumieniu z Ministrem Finansów
i naczelnym organem koordynującym rozwój nauki
i techniki.
3. Fundusz postępu techniczno-ekonomicznego przedIlębiorstwo tworzy ' z narzutów obciążających koszty je.go
działalności. Wysokość stawek odpisów określa na okresy
:wieloletnie narodowy plan społeczno-gospodarczy.
-4, • •Uzupełniającym źród~em, finansowania wydatków,
O których mowa w ust. 1. mogą być środki funduszu rozwoju lub lubwencje przekazane przedsiębiorstwu z cpn":
tralnych funduszów przeznaczonych na badania w wyniku
porozumień z organizacjq udzielającll subwencji. Subwencje udzielane Sil w wypadku. gdy przedsiębiorstwo
przyjmuje do realizacji zadania wynikające z programów
badawczo-rozwojowych, wykraczających poza zakres jego
działalności.

5. Koszty prac wdrożeniowych oraz k~sztv realizacji
projektów wynalazczych są .finansowan!! bezpośrednio w
ciężar koszlów działalności. Koszty prac zak.ończon ych
wynikiem negatywnym , lub niewspółmierne do osiągr.ię
tych efektów mogą być finansowape w całości lub częścl
z funduszu postępu technicżno-ekonomieznego przedsię
biorstwa.
6. Wydatki na działalność klubów zajmujących si,
wynalazczością i racjonalizacjll, a także na wynagrodzenia wypłacane twórcom wynalazków. projektów racjonalizatorskich .eraz wzorów użytkowych, jak również naj
'nagrody związane z tymi projektami, obciążają koszty
działalności przedsiębiorstwa. Wynagrodzenia te i nagrody nie Sil wliczane do podstawy obliczania obciążeń n.
rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji ZawQ..dowej.
7. Koszty prac wdrożeniowych nie obejmują nakła
dów inwestycyjnych.
8. Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe. obcią
tające bezpośrednio koszty działalności, mogą , być roz11czane w czasie.
Rozdzial9
Finansowanie handlu zagranicznego.
Art. 28. 1. Na finansowanie importu i wydatków
ze współpracą międzynarodową przedsiębior-

związanych

l>ziennik Ustaw Nr .."
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.two ma prawo do zakupu w ,: hankach

ś,rodk.ów , dewizokursie.
2. .Wielkosć środków dewizowych, o których mowa
w ~st. l, oraz zasady Ich nabywania i wykorzystywania
określane - są wcentralnychplaną.ch rocznych.

wych po

RozdziaJ.Jl

obowiązującym

Art. 29. 1. Przedsiębiorstwo ma praWo do dysponowania częścią wpływów dewizowych uzyskanych ze
I:feaiizowanej przez siebie sprzedaży towarów i usług na
eksport.
2. Srodki 'dewizowe przedsiębiorstwa, pochodzące
z części wpływów dewizowych, o których mowa w ust. l,
są gromadzone na wyodrębnionym rachunku w banku kra, jow ym i mogą być wykorzystywane przez przedsiębior
stwo na finansowanie zakupów importowych.
3. Przedsiębiorstwo może odstąpić część .zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku środków dewizowych
jednostkom ' współpracującym z njm w zakresie realizacji
produkcji przeznaczonei na eksport.
4. Rada Ministrów określa, wysokość l sposób dysponowania środkami dewizowymi. o 'k tórych mowa w ust. l.
Art. 30. 1. Przedsiębiorstwo może zaciągać w bankach krajowycH kredyty deWizowe mI import służący inwestycjom lub bieżącej działalności. Kredyty te spłacane
są z wpływów z eksportu na warunkach określonych w
umowach kredytowych.
2. W uZdsadnionych wypadkach Minister Finansów
może wyrazić zgodę na zaciągame przez przedsiębiorstwo
k ; edytów dewizowych w bankach zagranicznych, a Minister Handlu Zagranicznego, w porozumieniu z Ministrem
Finansów i po ,zasięgnięciu opinii banku finansującego
na zaciąganie 'kredytów transakcyjnych w bankach lub
u dostawców zagranicznych.
Art. 31. 1. Przedsiębiorstwu dokonującemu eksportu
towarów i usług przysługuje prawo do zwrotu cła importowego, pobranego od surowców. materiałów, półfabryka
tów lub elementów kooperacyjnych, zużytych w poszczególnych (azach -produkcji tow9rów i usług sprzedanych na eksport.
/
.
2. Przedsiębiorstwu dokonującemu eksportu towa rów
I usług przysługuje prawo do zwrotu podatków przeję
tych przez budzet państwa w poszczególnych (azach produkcji towarów i usług sprzedanych na eksport.
3. Przedsięhiorstwo może otrzymać z , budżetu pań
stwa dopłatę wyrównawczą. jeżeli cena ur.zędow.a na tov.'ary importf!wane, pomniejszona o ewentualne marże
przędsiębiorstw handlu · wewnętrznego. jęst niższa od ceny
tran;;akcyjnej, pl,lwiększonej o ' cło importowe i o m~rże
lub prowizje przedsiębiorstw handlu zagranicznego.
4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia. określa
zasady rozliczeń. o których m0'Va
ust. 1-3.

w

Rozdział

Finansowanie

10

przedsięwzięć

Rozllczenla ' z ' budłetem.
Art. 34. t.' Przedsiębiorstwo wpłaca do budżetu po•datki określone w odrębnych ustawach.
2. Przedsiębiorstwo ' rozlicza z budżetem ponadto równowartość zmiany wartości zapasów lub jej część, wynikająclł-- z . przeszacowania spowodowanego zmianą cep
urzędowych.
'
3. Przedsiębiorstwo może otrzymać z budżetu do.tacje
na finansowanie produkcji wyrobów i świadczenia usług
w wysokości ustalonej w ustawie budż,etowej.
Rozdział

12

Rachunkowośt przt;dslęblorstwa.

Art. 35. l. Za prawidłowe ustalenie stanu l wyniku
,f.lnansowego przedsiębiorstwa oraz przestrzeganie zasad
gospodarki finansowej określonych w ustawie odpowiada
dyrektor oraz główny księgowy przedsiębiorstwa.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa
prawa i obowiązki głównego ksiElgowego.
3. Minister Finansów ustala ogólne zasady rachunkowości przedsiębiorstw państwowy:::h.

Rozdział

13

Zmiany w obowiązujących przepisach oraz przepisy
szczególne, przejściowe I końcowe.
Art. 36. Skreśla się:
l) w ustawie 11: dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym
gospodarstwie leśnym (Dz. U. Nr 63. poz. 494. z 1950 r.
Nr 49, poz. 448, z 1971 r. Nr 27. poz. 249. 1 z 1974 r.
Nr 24. poz. 142) wart. 11 ust. 2,
2) w ustawie z dnia 2 grudnia t960 r. o kolejach (Dz. U.
z 1970 r. Nr 9, poz. 76, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i Z;
1974 r. Nr 24, poz. 142) wart. 14 w ust. 1 wyrazy:
"gospodarki finansowej".
'
3) w ustawie 11: dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności
(Dl. U. Nr 8, poz. 48, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r~
Nr 53. poz. -346 i z 1974 r. Nr 24, poz. 142) art. 51.
4) w ustawie :l dnia 20 maja 1916 r. o grach losowych
i totalizatorach (Dz. U, Nr 19. poz. '122) wart. 12
ust. 2.
Art. 37. W stosunku do przedsiębiorstw, do których
stosuje się niniejszą ustawę. II acą moc przepisy ' ustawy
Z dnia 23 czerwca 1973 t. o zdsfldach tworzenia i podziału
zakładowego funduszu nagró(1 oraz zakładowychfundu
szów socjalnego i mieszkaniowego (Dz. U. Nr 27. poz. 150).

Art. 38. Rada Ministrów
ustawy do specyfiki:

może

dostosować

przepisy

1) Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje

wspólnych.

Art. 32. Przedsiębiorstwo może samodzielnie przeka' t:ywać na finan:iowani~ przedSięwzięć wspólnych środki
obrotowe oraz środki funduszów, o których mowa w
arL,, 7 i 27. innym przedsiębiorstwom. zrzeszeniom przedsiębiorstw luh ministrom koordynującym.
.
Art. 33. Wydatki związane z utrzymaniem zrzeszenia
I uczestnictwem przedsiębiorstwa ' w organizacjach mię·
dzynarodowych są zaliczane do kosztów działalności
przedsiębioIst w.

Pań

stwowe".
2)

Przedsięhiorstwa

Państwowego

"Polska Poczta, Tele-

Państwowego

"Polskie Linie Lotni-

graf i Telefon",
3) Przedsięhiorstwa

cze LOT",
państwowych utworzonyc~ na podart: 6 ust. 2 lit. al ustawy z dnia 20 grudnia
o pańs.twowym g ospodarstWie leśnym (Dz. U.
poz. 494. z 1950 r. Nr 49, poz. 448, :z 1971 r.
poz. 249 i z 1974 r. Nr 24. poz. 142),
5) państwowych przeclsiębi0rstw przemysłu wydobywczego oraz' energetyki i9dzownictwa~

4)

przedsiębiorstw

stawie
1949 r.
Nr 63,
Nr 27.

/
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"

,6) . państwowych

przedsiębiorstw uzyteczności

publicznej,

7)

państwowych,· przedsiębiorstw . drobnejwyt~órczości,

8)

państwowych · przedsiębiorstw gospóqarki rolnej. oraz

, panstwowych

gospoda~stw

rolnych,
Ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości (działających . przy zakładach karnych) oraz Finansów,
10) przedsiębiorstw państwowych handlu zagranicznego,
11) przedsiębiorstw państwowych turystycznych,
12) przedsiębiorstw 'państwowych prowadzących gry losowei, totalizatory,
13) prz~dsiębiorstw paJistwowych gospodarki morskiej,
14) przedsiębiorstw państwowych helnd-Iu wewnętrznego.
Art. 39. Rada Ministrów, w drodze -rozporządzenia,
określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej przed- '
siębiorstw oraz zasady i -tryb finanS-owania wydatków
przedsiębiorstw, , ponoszonych na ceJe obronności kraju.
Art. 40. Przepisy wykonawcze. o których mowa w
art. '-3. 4. , 7. 31. 35. 38 i 39, są wydawane po zasięgnięciu
opinii właściwęj komisji sejmowej.
Art., 4l. , 1. W latach 1"982 j J983 amortyzacja od
środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych podlega podziałowi między ' przedsiębio-rstwa i. bu9)

,.~
.......
-----;------------'---'---,Poz.

---~---"---'--------=-------_--..:~

przedsiębiorstw podległych

dżet.

2. Priedsiębiorstwo przeznacza na fundusz rozwoju:
l) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartoś€i niematerialnych i prawnych, uzyskanych ~ wyniku inwestycji finansowanej _w całości lub cżęścł
z kredytu bankowego, do czasu spłaty tego kredytu.
2) 70°/0 równowartości pozostałych odpisów amortyzacyjnych.pomnożonej przez stosunek procentowy umorzeniaśrodków trwałych oraz wartości niematerialnych I prawnych. do ich wartości początkowej
wecBug stanu na dZIeń 'l stycznia danego roku.
3. Rada Ministrów może dla określonych grup przed-o
slębiorstwzwiększyć pro.c ent amortyzacji przeznaczonej na
fundusz rozwoju p rz edsiębiorstwa.
Arl.42. W latach 1982 i 1983 część funduszu postępu
techniczno-ekonomicznego 'przedsiębiorstwa p.odlega odprowadzeniu na rzecz · Centralnego Funduszu Postępu
Techniczno-Ekonomicznego rta dotychczasowych zasadach.
Art. 43. 1. W latach 19821 1983 stosuje się zasady
rozliczeń finans9wych z tytułu obrotów w h~ndlu zagranicznym, określone w ust. 2-11.
2. , Przedsiębiorstwu dokonującemu eksportu przysłu
guje prawo do zwrotu cła ' importowego, pobranego od
surOWCGW,
materiałów,
półfabrykatów
lub elementów
kooperacyjnych, zużytych w poszczególnych fazach produkcji towaió,w ! usług sprzedanych na eksport.
3. Przedsiębiorstwu dokonującemu eksportu przysłu
guje prawo do zwrotu podatku obrotowego przejętego
przez budżet państwa w poszczególnych fazach produkcji '
towarów i usług sprzedawan ych na ekspprt.
4. · Z\~'rotu cła i podatku, o których mowa w ust. . l

54 i ,5 ' ·

ł 3, nie stosuje się do ek~poltu rózliczanego według C8111
utzędowYFh.
5.W .imporcie i, eksporcie towarów, na którestc.:l
suje się ceny urzędowi- ustalane na podstawie odrębnyc.
przepisów, rozl.iczenij;lpomiętlzy ,odbiorcami i dostaWCO",,"
mi a przedsiębiorstwami handlu zagranicznego następuj,
według cen urzęp.owych.
6. Upowa±nia się MiJlistra Handlu Zagranicznego d.
prowadzenia rachunku wyrównawczego.
. 7. Rachunek wyrówna-;"'czy może być zasllanYdota.
cją budżetową do wysokości środJców przewidzianych
ten cel w budżecie państwa. Pozostałość środków ! n_a
chunku wyrównawczym jest rozliczana na konie,c rokll
, z budżetem państwa. - .
8. Zasady prowadzenia rachunku wyrównawczeg~
rozliczeń 'ustalajll Ministrowie: Finansów oraz Handha
Zagranicznego.
9. Minister Handlu Zagran,icznegc dysponuje twOrzonym ze środków ' budżetowych funduszem nagród .W
celu materialnego zainteresowania -- dzialalnościll ' w sferze
handlu zagranicznego.
')
10. Wysokość funduszu nagród zostanie każdorazo
- wo okre~lona w centralnym planie rocznym i w budżecie
parlstwa, w _części dotyczącej :Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
11. Do "czasu wydania odrębnych przepisów MinIster Handlu Zagranicznego, w porozumieniu z Ministrem.
Finansów, może rozciągnąć przepisy ustępów poprzedZAjących ' na spółdzielnie oraz spółki będące przedsiębior- 
stwami handlu zagranicznego.
tArto -44. 1. Przedsiębiorstwo, które w ~81 r. dokonało niższych odpisów na ?-akładowy fundusz ' socjalny
i miesżkaniowy w przellczeniu na jednego _zatrudnionego
od wys'okości ustalonej wart. 18 ust. 1; podwyższa te
odpisy w dWQch eta'pach:
.
1) w 1983 r. w wysokości połowy różnicy pomiędzy:
wysokością odpisu określonego wart. 18 ust. l a w-.p
sokością przypadającą na jednego zatrudnionego VI
1981 r .•
2) w 1984 r. dopetnej wysokości określonej wart.
ust. 1.
2. Przedsiębiorstwo, które w 1981 r. dokonało odpI.
sów wyższych w przelicze'niu na -jednego zatrudnionego
od wysokości ustalonej-- w art. 18 ust. 1. dokonuje odpisów w takiej samej wys,okości do czasu ich zrównania
z wysokością określoną w tym przepisie.

r.n.

l' .

Art. 45. Do czasu uchwaleriia ustawy ' o Państwo
wym Funduszu AktywIzacji Zawodowej obow1llzujll d~
tychczasowe przepisy w sprawie Funduszu Ak,tywizacjl
Zawodowej.
Art. 46. Ustawa wchodzi w życi. ,z dniem ' 1 I lipca
1982 r.
Przewodniczący Rady Państwa: H. JablońskJ
Sekretarz Rady Państwa: ' E. DLida

55
USTAWA
z dnia f6 lutego 1982 r.
o opodatkowaniu Jednostek gospodarki
Rozdział

uspołecznioneJ.

1) wzedsiębiorstw panstwowych,

I

Przepisy ogólne.
Art. 1. 1. Ustawa regulujli opodatkowanie,

2)

zrzeszeń przedsiębiorstw

i innych organizacji grupu-

jących przedsi~biorstwa państwowe.

\

