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Warszawa, dnia II lute~o 1985 r. Nr3 
T R li S C: 
Poz.: 

USTAWY: 

11 - z dnia 31 sty.cznia 1985 r.O drobnej wytwórczoki • 21 
12 - z dnia 31 stycznia 1985 r. zmieniająca llstawę o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rze

czypospolitej Ludowej działalności , gospodarczej w zakresie drobnej wytw6rczości prze.z zagra
. niczne osoby pr.awne · i fizyczne 24 

J 3 - z dnia 31 styc1.Oia 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Energetyk Polskiej Rze
czypospolite j Ludowej" 26 

,ROZPORZĄDZENIE 

ł4 - Ministra Administracji i Oqspodarki ' Przestrzennej z dnia 31 styczni d 1985 r. w sprawie warunków, 
jakie powlOny spełniać jednostki opracowujące plany zagospodarowania przestrzennego, oraż ,pr~
gotowania zawodowego do wykonywania funkcji w zakresie projektowania w planowaniu prze-
strzennym 28 
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USTAWA 
... 

z dnia 31 stycznia 198~ r. 

o . drobnej wytw6rczoścL 

W celu zapewnienia zgodnego z potrzebami społecz
nymi rozwoju drobnej .. wytwórczości .stanowiącej . trwały 

składnik socjalistycznej gospodarki oraz w celu podnie-. 
sienia sprawności i efektywnościfunkcjonowania ·gospo

darki stanowi się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

Art. t. 1. Drobna wytwórczośćrO'ZWija ; działalność 
wytwórczą i usługową we wszystkich typach I formacł\ 

własności. , 

2. Jednostkami ,drobnej wytwąrczo,ści w.·rO"lumieniu 
ustawy są: 

·t) .. państwowe przedsiębiorstwa terenowe drobnej wy
twórczości oraz ich zrzeszenia, 

2)panstwowe przedsiębiorstwa technicznej obsługi roI. 
nictwa oraz ich zrzeszenia. 

3) spół9-zielnie pracy oraz ich związk1, 

4) spółdzielnie rzemieślnicze, 

5) jednostki gospodarcze organiz?cji spQlecznych '. spo~ 
rząd ZaJące bilans, 

6) zakłady rzemieślnicze, 

7) J;lie uspołecznione jednostki ' !Jsługowe nierzeroieśl. 
,nicze. 

8) jednostki wytwórczosci ludowej i artystycznej. 

3. Rada Ministrów może uznać za jednolitki drobnej , 
wytwórczo5ci - inne jednostki , niż wymienione w ust. 2. 

Art. 2. Przepisy ustawy dotycz4ce nie u!lpołecznlOl 
nych jednostek drobnej wytwórczości stosuje się takte 
do przedsiębiorstw zagranicznych i z udziałem zagranica
nym, prowadzących -na podsta~ie odrębnych . przepisó .. 
na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej ' Ludowej dzi .... 
ł_Iność gospodarCZ4 w zakresie drobnej , wytwórczości. 

Art. 3.- Celem drobnej wytwórczości jest zaspok ... 
Janie potrzeb społecznych, w szczególności przez: 

1) wytwarzanie wyrobów 
opatrzenia -rynku, 

świadczenie usług , dla za,. 

2) w'ytwarzanie wyrobów i świadczenie usług dla roi· 
nictwa i gospod~rki żywnościowej oraz rozwijanie 
przetwórstwa rolno-spożywcze~o, 

3) wykonywanie specjalistycznej produkcji małoserYJ
nej I jednostkowej, prowadzenie działalności remOll4 
towej oraz wytwarzanie i regenerację częŚci tamleDot. 
nych, 

:c) prowadzenie działalności kooperacyjnej, 

5) rozwijanie produkcji i usług na eksport oraz lnnycll 
form współpracy gospodarczej z zagranicą, 

6) pozyskiwimie przetwarzanie miejscbwyc h oral 
wtórnych surowców i materiałó-w, zagospoclarowy' 
wanie nie czynnych maszyn i urządzen, a także lokali 
i powierźchni produkcyjnych, 

,1) w ytwarzanie materi.alów blldowlanych,budownictwQ 
mieszkaniowe i inwentarskie oraz wykonywanie re
montów obiektów : mieszkalnych, handlowych, usłu

gowych, produkcji rolnej i p rzechowalnictwa płodów 
rolnych, n<iwiaty, kultury, służby zdrowia i opieki 
s'połeczneJ. 
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8) organiżowanie oraz prowadzenie produkcji i usług Art. tO. 1. Jednostki drobnej WyłWÓfczości sil 
w syst'emie nakładczym, uprawnione d~: 

9) zaŁludniilnie i rehilt)ilitacj~ zawodową inwHlidów 
i niewidomych. 

Rożdzial 2 

Zasad-v fUJlkcjonowanla .drobnej Wylwófuosci. 

Art. 4. Jednostki drobnej wytwórczości prowadzą 

działalność gospodarczą na zClsadilch określonych w pi ze
pisach odrębnych. c ile przepisy niniejszej ustawy nie 
C stanowią inaczej. . 

Art. 5. Uspołecznione jednostki drobnej wytwórczości 
opracowują plany swojej działalnosci samodzielnie. sto
sownie do własnych potrzeb i możliwości. uwzgl~dniaJąc 

zasady określone w ustawie o planowaniu społeczno

-gospodarczym i odpowiednio zasady określone w usta
wie o przedsięl)iorstwach państwowych bądź w ustawie
Prawo spółdzielcze oraz kieru jąc się zalozeniami rocznych 
i wieloletnich planów centralnych i terytorialnych. 

Art. 6. Określone w wieloletnich i rocznych planach 
terytorialnych stopnia- wojewódzki'ego i podstawowego 
założenia rozwoju drobnej wytwórczości oraz przedsię· 

wzięcia i środki organizacyjne i ekonomiczne sprzyja
jące aktywizacji oraz podnoszeniu efektywności działani-a 

jednostek drobnej wytwórczości powinny umoźliwić rea
lizację celów drobnej wytwórczości. okreslonych w art: 3; . 

Art. 7. 1. SpółdzL~lnie' inwalidów, niewidomych 
oraz rękodzieła ludowego i al tystycznego. a także ich! 
związki wykonują zadania , zgodnie z celami społecznymi 

określonymi w ich statulach .. 

2. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia. określa , 

warunki lizialania i rozwoju spółdzielczości inwalidów 
i spółdzielczości niewidomych. 

3. Rada Ministrów. w celu zapewnienia inwaliliom . 
niewidomym warunków rehahilitacji zawodowej w pro- / 

cesie pracy. w drodze rozporządzenia. może ustanawiać 
na rzecz spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomycll 
wyłączne prawo wytwarzania niektórych wyrobów 
1 świadczenia niektórych usług. 

4.' Rada Ministrow, ustanawiając wyłączne prawo 
wytwar7ania niektórych wyrobów i świadczenia niektó
rych uslug. o którym mowa w ust. 3, określa. czy i w 
jakim zilkresie może być prowadzona dotychn:asowa 
dziajJ tno5ć produkcyjna i usługowa przez inne jednostki 
zarówno gospodarki uspołecznionej. jak i nie uspołecz
nionej. 

Art. 8. Rady narodowe oraz ich organy wykonawcze 
1 zarządza :ące zćlpewniają rozwój dzialaJnóści 'lslugowej 
dróbnei w JtwórczośCi zgodnie z planamizHgespodaro
wania przeslrz'" nrrego. dążąc do utwor/enia rynku konsu
menta w dziedzinie zagpokajania potrzeb społecznych 
w zakresie ushg. 

Art. 9. W Iazie podjęcia przez jednostke drobnej 
Wytwórczości. na po<istawie umowy l orgaoeo' admini
stracji, paó"t\vowej. wytwarzania wyrobów lub świadcze
nia usług koniecznyct> do zaspokojenia potrzeb społecz
nych. or9"" t{'n jest obowiazany zapewnić tej jednostce 
wskazane w urnowie środki finansowe i inne środki 

'umoilhlhjące wykonywanie tej działalności na zasadzie 
rento,v IlOśCi. 

1, ndbywania niezbędnych środków produkcji pocho. 
dZtl.ych z Pludl1kcji krajowej bezpośredniu w zakla
dac h produkcy jnych i w jednostkach handlf'wych 
oraz od prooucentów roln ych I llldqości, 

2) sprzedaży swoich w\ r"I'ow i lIsług bezpośrednio lub 
za pośrednictwem l'c'd no,;tI' k hctndlowych. 

jezeli przepisy odręhne nie stanowią inaczej. 

2. Stosowanie reglamentacji obrotu wyrobami i lIslu
gami jednostek drobnej wytwórczości może byc wpro., 
wadzone przez R~dę Ministrów. w wypadkach przewidzia
nych w odrębnych przepisach: 

Art. 11. Rada Ministrów, w ramach obowiązuiącvch 
systemów zaopatrzenia materiałowo technicznego. zapew. 
nia wyodrębnienie' w bilansach, su-rowców imalenalów 
podstawowych dla drobnej wytwórczości oraz preteren
cje wzaopaŁrzeniu materiałowo-technicznym dla tych 
jednostek drobnej wytwórczości. które statutowo zaŁrurl

niają osoby niepelnosprawne, oraz dla jednostek drohnej 
wytwórczości świadczących usługi bytowe i wytwd rld
jących wyroby z zakresu rękodzieła ludowego i dr ty; 
stycznego. 

Art. 12. 1. Jednostki drobnej wytwórcz(l~ c i mogą 

tworzy t na zasadzie dobrowolności. w drodze umów . po
rozumienia branżowe oqólnnkrajowe i terenowe z inny: 
mi jednostkami gospodarczymi. niezależnie od ich formy 
organizacyj·nej i formy własności, zwane dalej .. porozu
mieniami branżowymi". 

2. W porozumieniach branżowych mogą uczestniczyć 
także jednostki współpracujące z jednostkami drobnej 
wytwÓf.czosci. jak: jednostki handlowe.. ośrodki badaw
czo-rozwoj<)we oraz inne. 

3. Vmowa o utworzeniu porozumienia branzowego 
określa ' nazwę porozumienia. uczestników porozumienia. 
cel i przedmiot d7.iałania. organy porozumienia i środki 

niezbędne do realizacji jego celu. 

4. Szczegółowy zakres i tryb działania porozumienia 
branżowego i jego organów określa sŁatut uchwalony 
przez uczestników porozumienia. 

5. Uczesl nicy porozumienia branżowego mogą ' two· 
rzyt spółki prawa handlowego do prowadzenia . działal
ności gospod·a rC7t> i niezbędnej do realizacji celu tego 
porozumienia. 

6. Spółki, o których mowa w ust. 5. \II zakrpsle pro
wac:łzonej przpz nie dzia.ła .lności, są traktowane jako uspo
łecznione jednostki dwbnej wytwórczości. 

Rozrlzial 3' 

Gospodarka finansowa uspołecznionych jednostek rlrol:lneJ 
wvtwórczóś~i. 

Art. 13. 1. Przy określa'1iu · obciążeń podatkowych 
jednostek drobnei wytwórc:zosci. w tym Ulg podiltko-. 
w'!ch, nałezy w szczególności uwzględniać: 

] ) zapewnienie· gromadzenia średków finansowyc h nie
zbędnych do iinansowania przyspieszenia . o'woju 
drobnej wvtwórCZOŚCI i zwiekszenia jej udzldłu w 
strukturze· przemysłowej kraju, 
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2) reali zcicJę celów społecznych. między .innymi przez 
zawodową rehabWtację osób ni epelnosp raw nych. 

3) w ysok i udział pracy zywej. związanej ze świadcze
niem usług bytowych -i z produkcją prowadzoną sy· 
stenlem nakładczym. 

4) ud z i ał w funduszach wlilsny~h spółdzielni środków 
fin alls()w ych członków spółrl'liel ni. 

5) pot lZełlę wspierania rozwoju twórczości ludowej 
i a ; t y st vcznej. 

2. Reda Ministrów. w drod ze rozporządzenia. może 

w gosppda rczo uzasadnionych_ wypadkach obniżyć uspo
łecznionym jednostkom drohne j wytwórczości stawki po
datku dochodowego. ustalone -w prze pisach podatkowych. 
nie wic'rej ni:ż o 10 punktów. ·pod warunkIem przezna
czenia ';p)clk6w uzyskanych z obniżki podatku ga cele 
rozwujow e. 

'- 3. 
darce 
cyfiki 
wart. 
w ust 

Rafla Ministrów dostosowując przepisy o gospo-
fi nd nsowej przedsięb i o rstw państwowych do spe
panstwowych przedsiebiorstw. o których mowa 
I ust. 2 pkt 1 i 2. uW'l.gl~dnia zasady określona 
I. 

. Art. 14. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 
oraz od wartości niematerialnych i prawnych. dokony
wane przez uspołecznione jednostki drobnej wytwórczości, 
przeznacza sic w całośc i na cel e rozwojowe tych jedno
stek. w tym na cele okreś lone wart. 18. 

Art. 15. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia. 

określa rodzaje usług bytowych. wyrobów z zakresu 
rękodzieła ludowego i artystycznego oraz produkcji w . 
systemie nakładczym. do których stosuje się ulgi i zwo'
Jlienia w zakresie obciąieil na rzecz Państwowego Fun
duszu Aktywizacji Zawodowej. oraz zasady i zakres tych 
ulg i żw olnień. 

Art. 16. Uspołecznione jednostki drobnej wytwór
czości mogą podejmować -wspólne przedsięwzięcia: inwe
stycyjne. w zakresie postępu techniczno-ekonomicznego, 
socjalne i budownictwa mieszkaniowego. 

Art. 17. 1. Uspołecznione jednostki drobnej wytwór
czości mogą dysponować środkami dewizowymi uzyski
wanymi z tytułu zrealizowanego eksportu w wysokości 

t ,na zasadach określonych przez Mini!itra Handlu Zagra
nicznego w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

2. Zasady. o których mowa w ust. I. powinny 
uwzględni a ć specyfikę uspołecznionych jednostek drobnej 
wytwórczości i zapewniać promocj~ działalności ekspor
towej tych jednostek. 

Rozdział 4 ' 

Wojewódzkieiundusze rozwoju drobnej wytwórczoścl. 

Art. 18. t. Tworzy się wo jewódzkie fundusze rozwo
ju drobnej wytwórczości,zw :lne dalej "funduszami". 

2. Srodkami funduszów są : 

I) część odpisów amortyzacy jnych dokonywanych przez 
panstwowe .pn:edsiębior.'itwa terenowe drobnej wy
twórczości. w wysoK ośc i określonej przez organ za
Łożycielski. 

2) dotacje z nadwyżek blldidów terenowych. w wyso
kościach uchwalonych prz ~' z rady narodowe. 

3) inne wpliwy i środki. okreslone w odrębnych prze
pisach. 

3. Fundusze są zasilane dotacjami z budżetu centra l
p'ego. Wysokość dotacji oraz ich przeznaczenie ok reś la 

ustawa budżetowa. 

4. Dysponentami fundus;zów są wojewodowie i pre
zydenci miast : stołecznego Warszawy . Krakowa i Łodzi . 

5. Środki funduszów przeznacza się na udzielanie 
pgżyczek na cele -rozwojowe uspolecznionycł) jednostek 
drobnej wytwórczości. a w wyjątkowych wypadkach na 
udzielanie dotacji na finansowanie środków obrotowych 
dla nowo powstających państwowych przedsiębiorstw 

terenowych drobnej wytwórczości. 

Art. 19. Srodki funduszów nie wykorzystane w da,
nym mku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 

Rozdział 5 

Rada Drobnej Wytw?rczości. 

Art. 20. Tworzy się Radę Drobnej Wytwórczości, 
zwaną dalej "Radą". Rada działa przy Prezesie Rady Mi
nistrów 'jako organ opiniodawczy i . doradq:y. 

Art. 21. Głównymi .zadaniami Rady są: 

l) zespolenie działań uspołecznionych i nie uspołecznio
nych jednostek drobnej wytwórczości i zapewnienie 
im uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji polityki 
społeczno-gospodarczej w tej dziedzinie, -

2) inicjowanie działań na rzecz rozwoju drobnej -Wy
twórczości. 

,3) IDlcJowanie różnych form współpracy organizacji 
zrzeszających jednostki drobnej wytwórczości i usług. 

4) promocja różnych form działalności gospodarczej 
drobnej wytwórczości i usług. sprzyjających pełniej

szemu zaspokajaniu potrzeb ludności w zakresie wy
robów i usług. 

Art. 22. Rada realizuje swoje zadania w szczeg'ól
n ości przez: 

l) rozpatrywanie ocen i analiz oraz innych inateriałów 
problemowych dotyczących stanu i perspektyw roz
woju drobnej wytwórczości i usług •. 

2) wnioskowanie i opiniowanie aktów prawnych. w 
szczególności dotyczących powiązań systemowych 
określających warunki działania drobnej wytwór
czości i usług. 

3) opiniowanie warunków funkcjonowania drobnej wy
twórczości. przewidywanych w plal1ach centralnych. 

4) przygotowywanie ocen dotyczą.crch- współdziałania. 

terenowych organów administr "' cji p:\ńslwowej z jed
nostkami drobnej wytwórC'lOSc l. 



/ 

I)zIenntk Ustaw Nr 3 - 24 ~ Poz. 11 ł 12 
------------------------------~~-----------------------------------

I) Inspirowanie badań nad możliwościami zwiększenia 

udziału różnych form działalności drobnej wytwór
czości w społeczno-gospodarczej aktywizacji re
gionów, 

6) przygotowywanie ocen i wniosków w sprawie współ
działania jednostek drobnej wytwórczości, 

7) opiniowanie programów międzynarodowej współpra

cy Instytucji i organizacji zainteresowanych proble
matyką drobnej wytwórczości, 

8) rozpatrywanie informacji o realizacji zadań ' społecz
no-gospodarczych przez jednostki drobnej w ytwór
czości. 

Art. 23. 1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele 
Jednostek drobnej wytwórczości , organizacji politycznych, 
.połecznych, związkowych i naukowych oraz organów 
administracji państwowej . . 

2. Członków Rady powołuje na ok res ~zte rech lat 
Prezes Rady Ministrów. 

Art. 24. Zasady l tryb działania Rady określa uchwa
Jony prz~z nią regulamin. 

Rozdział 6 

Przepisy szczególne I końcowe. 

Art. 25. 1. W wypadkach gdy trwale nieczynne 
nie wykorzystywane obiekty przemysłowe, należące 

do przedsiębiorstw państwowych. nie mogą być zagospo
darowane przez ich dotychczasowych użytkownik.ów-
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podlegają one zbyciu w pierwszej kol e jn ości pallstwo
wym przedsipbiorstwom terenowym drobnej wytwór~ 

czości. 

2. Organ za łożycielski może nałożyć na przedsię

biorstwo obowiązek zbycia obiektów, o których mowa 
w ust. 1, państwowemu przedsiębiorstwu te re nowemu 
drobnej wytwórczości. wskazanemu przez te renowy organ 
administracji państwowej o właściwości ogólne j stopnia 
wo jewódzkiego. 

3. Organ założycielski, nakładając obowiązek zbycia 
obiektów. określa ich wartość. W uzasadnionych wypad
kach może być dokonana przecena zbyw anego obiektu. 

Art. 26. Rada Państwa i Rada Ministrów, w drodze 
uchwały, • okreslą warunki odbudowy i rozwoju ' panstwo
wych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości. 

Art. 27. 1. Organizacje społeczne mogą prowadzić 

działalność gospodarczą. w szczególności w zakresie 
drobnej wytwórczości, handlu oraż usł ug . zwa:1ą dalej 
"działalnością gospodarczą". . 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa 

7:asady i zakres prowadzenia działalności gospodarczej, 
organy właściwe do udzielania zezwoleń na jej prowa
dzenie oraz tryb udzielania takich zezwoleń. a także wa
runki I zasady zrzeszania się organizacji społecznych w 
zakresie ich działalności gospodarczej. 

Art. 28. Ustawa wchodzi w życi-e z dniem 31 marca 
1985 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jnhłońskl 

Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 

USTAWA 

~ ;dnia 31 stycznia 1985 r. 

zmlenlaiąra u'IIawę o za!ładćlch prowadzenia na terytorium ' Polskiej . RleczypOspolltel LudoweJ d~lałallloścl 

{lospodart:zej w zakresie drobnej " wytwórczości . przez . zaqranlczJi'e otlloby prawne I Ilzyczne. 

Art. I. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach 
prowarlzenia na terytoriumPolskiei Rzeczypospolit~ j Lu:
dowej działalności gospodarczej w zakresie drobne j: wy· 
twórczości przez zagraniczne osoby prawn~ i fizyczne 
(Dz. U. Nr 19, poz. '146 i z UJa3 f. Nr 42 •. poz. i8?) wpro
wadza się następujące zmiany:: 

I) w art. I : 

a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

,.1. Osoby prawne mające siedzibę za granicą, . 

obywatele , paost~ ,obcych, . obywatele~ pols~y 
JllaJący stałe miejsce zamieszkania za .granicą 
oraz ' utw,o rzooe .,przez te .osoby spółki z si~ 
dzibą . w ' PolŚce z wyłąćznym ich udziałem. 
zwane ,nalej "zagranicznymi porlmiotami go
spodarczymi", mogą prowadzić na terytorium 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalność 
gospodafcżą określoną w ustawie, . zwaną 
da le i. ·rlziała lnoś<:,ią gospQ{{arczą"., 

b) ust, 3 . sk reśla się; 




