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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; 
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2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:~ 

,.Art. 4a. 1. Tworzy się Polsko-Polonijną Izbę Przemys ło

wo-Handlową · 

2. Zil{Jraniczne podmioty gospodarcze prowa
dzące dzi a ł a lność określoną w ustawie zrze
szają się w Polsko-Polonijnej Izbie Przemy
słowo-Handlowej. zwane'j dalej "Izbą". 

3. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług spra
wuje nadzór zwierzchni nad Izbą oraz za
twierdza jej statut. 

4. Terenem działalności Izby jest obszar Pol
skiej Rze<4oil"Ypospolitej Ludowej. 

5. Do zadań Izby n ~!lezy w szczególności: 

l) reprezentowanie interesów gospodarc'zych 
cz!onków Izby oraz podejmowanie dzia
łall mających na celu ochronę tych inte
resów. 

2) udzielanie członkom Izby pomocy w fO'Lr 

wiązywaniu problemów ekonomicznych. 
organizaCyjnych i ' prawnych, związanych 

z podejm('waniem i prowadzeniem przez 
nich dzi a łalności gospodarczej, 

3) współdziałanie z organami administracji 
państwowej w celu zapewnienia podejmo
wa'nia i prowadzenia przez członków Izby 
działalności gospodarczej zgodnie z inte-' 
resem gospodarki narodowej i przepi~aml 
prawa. 

6. Szczegółowe zadania i zasady działania Izby. 
jej organy. tryb ich powoływania i działania. 
fi także z;Isady gospodarki finansowej okre
śla statut. 

7. Izba nabywa osobowość prawną z chwilą z,a
twierdzenia jej statutu. 

8. Jeżeli dzialanfe organu Izby w istotny spo
sób narusża przepisy prawa lub postanowie
niil statutu. organ sprawujący nadzór , 
zwierzchni nad · Izbą może wyznaczyć odpo
wiedni ' termin do usunięcia tych uchybień 
albo żądać dokonania w wyznaczonym tel"" 
minie zmian y składu organu )źby. Po bez
skutecznym upływie tego terminu organ 

, sprawujący nadzór zwierzchni może zawiesić 
>orgąn Izby i ust:lDowić odpowiedni organ 
tymczasowy do, czas\.! po~ołaIlia . nowego ," " 
organu w Łrybie , określonym w statucie."; 

3) wart. 5 w pkt 2 na kOłlcu zdania skreśla się prze
cinek i dodaje wyrazy .;orazprzedsic~biorstwa zorga
ni,zowa'rle w formie spółki,' której jedynymi udzia
łowcami są zagraniczne podmioty ' gospodarcze;"; , 

~) wart; 7: 
, : 

stracji państwowej o właściwości ogólnej 
stopnia wojewódzk iego, właściwy ze względu 

na miejsce, w klór ym przedsiębiorstwo llliiłl 

być, jest lub było prowadzone.". 

b) po mI. 2 dodaje sj(~ nowe ust. 3-5 w brzmieniu:' 

,,3. Oruan administracji par'lstwowej. o którym 
mowa w ust. 2. moze odmówić wydania ze
zwoJer.ia w razie uznania, iż prowildzenie 
działalności gcspodarczej nie byłoby celowe 
ze względu na : 

I) ważny interes społeczny lub gospodarki 
narodowej. 

2) bezpieczeństwo Państwa lub ochronę ta
jemnicy państwowej. 

4. Decyzja odm ovv:n a wydana z przyczyn. o któ
rych mowa w ust. 3 pkt 2. nie wymaga uza
sadnienia: faktycznego. 

5. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia, 

określa szczegółowe ,' warunki' wydawania ze-
zwoleJl.". . 

c)o dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 6,_ 

5) wart. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Ustanowienie pełnomocnika. o którym mowa w 
ust. 1. może nastąpić po uzyskaniu zgody organu 
administracji państwowej właściwego w spra
wach zezwoleń. Organ ten może ' odmówić udzie
lenia zgody na ' ustanowienie określoriej osoby 
pełnomocnikiem ze względu na bezpieczeństwo 

Państwa lub ochronę tajemnicy pailStwowej" 
a także w wypadkach, gdy osoba ta swoim do
tychczasowym zachowaniem nie daje fc:koimi na
leżytego wykonywania tej funkcji."; 

6) w art. 11 dodtlje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Minimalny wkład inwestycyjny, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, nie może być niższy niż minimalny 
depozyt _ założycielski, o którym mowa w ait. 15 
ust. 4."; 

i) w lift. 15 w usl. 4 wyrtlzy "od 800 tys. zł do 
.. mln zł" zastępuje sifl wyrazami ' "co najmniej 
6.9 mln zł"; 

8) Vi art. 18 na kOlicu zdania kropkę zastępuje się , 

przecinkiem i ,dodaje wyrazy "z . wyjątltiem decyzji 
. odmawiający;th ',' wydaniaz~z\Voięnla ' że ,wz9\ędun~ 
beżpieczeńc;fwoPaństwa lub i ochronę tajemnicy pań
stwowej."; 

9) wart. 21 ust. 1 otrzymujebizrnJenie: 

,,1. Przedsic;biorstwd korzystają z , żasobówpracy na 
zasadach ok'teślon ych. w drodze ' rozjlOrządzertia. 
pr7.ez Radę Ministrów." , 

8.) ust. 2 -otrzymuje" hrzmienie:'" Art_ 2. W lIstawie z dnia 8 , czerwca 1972 r.o wy-
, konywaniu i organioiacji , rzemiosła (Dz. U. z 1983 r. Nr 7, 

.. 2. Organem' '. ~ła:ś~iwym ;~ ·i ~p;'~awach Zezwoleń. poz . .oł& j :l- 1984 r. Nr, ~. ' poz. 24) w ·aTt. t w liSt. , 3 po-
o ' ktńi'ych mo,~a "~ ' ust. 1. ' z zastfzeięni~~ woranie "Mł:. 6. 13 i 15 ust. 2!· · zastępuje się powalaniem 

. 'przepisu ust. 6. jest terenowy' orgin "'~dmilil-: ' ,.tłrt. 13". 

• ! 
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Art 3. Postępowanie ' w sprawach decyzJi oumdwia

Jącychze względu na bezpieczellstwo P'anstwiJ lub ochro
nę tajemnicy państwowej wydania 'Zezwolenid na pro
wadzenie działalności gospodarczej określonej w lista wie. 
O . której mowa wart. 1, toczące si ę w dniu wej !icia w 
życie niniejszej ustawy przed sądem administracyjnym, 
podlega umorzeniu. 

Art. 4. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług ogłosi 
w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy o zasadach 
prowadzenia na terytorium Polskiej RLeczypospolitej Lu-

dowej działaln ośc i fJ ospodarczej przez zagraniczne osoby 
prawne i fizyczne, z uwzgl ędni eniem zmian wynikających 
z przepisów ogłoszonych ' przed dniem wydania jednali-

' tego tekstu i z zachowaniem ciągłej numeracji rozdzia
łów, artykułów, ustępów i punktów . 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 marca 
1985 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H . Jnhloński 
Sekretarz Rady Panslwa: J. SZylllullek 
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USTAWA 

z dnia 31 stycznia 1985 r. 

o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Energetyk Polskiej Rzeczyposp:>litej Ludowej". 

W celu szczególnego wyróżniania . osób wybitnie za
służonych dla rozwoju energetyki i jej efektywnego 
funkcjonowania stanowi si ę, co nastę puje: 

Art. l. 1. Ustanawia się tytuł honorowy "Zasłużony 
Energetyk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". 

2. Symbolem tytułu honorowego okre<ilonego w ust. 1 
jest odzn a ka "Zasłużony Energe tyk Polskiej Rzeczypospo
litej Ludm'. el'. 

A: i. 2. Ty tu! honorowy "Zć1 s łużo n y Energet yk Pol
skie ) Rzeczy pospolitej Ludo wej'.' hędzie r, 'lawany naj
pardziej zasłużonym pracownikom odznaczo: ITI orderami 
lub tytu"ami honorowymi, którzy wyróżnili '; szczegól
nymi osiągnięciami w dziędzinie energetyki, " ;N szczegól. 
ności opracowywaniem nowych rozwiązańchnicznyc h 

i organizacyjnych, wpro wadzaniem ' i upow !.-,.ecnnidniem 
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ich w gospod arce narodowej craz udziałem w doskona
leniu kadr pracowników energetyki. 

Art. 3. Ty tul honorowy "Zasłużony Energetyk Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej" nadaje Rada Państwd. 

Art. 4. Rada Państwa określa: 

l) wzór odznaki tytulu honorowego, 

2) tryb przedstawiania wniosku o nad anie t ego tytułu, 

3) tryb wręczania oclznaki i dyplomu o .nad aniu tytułu. 

4) sposób noszenia odznaki ty tulu honor.oweg o. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dni em ogłoszenia. 

PrzewodniCzący Rady Pań stw ćl : H . Jahłońs ki 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szy'rlw l! ek 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI J GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

z dnia 31 stycznia 1985 r. 

w sprawie warunków, jakle powinny spełniać jednostki opracowujące plany zagospodarowania pnestr:zennego, 
oraz przygotowania zawodowego do wykonywania funkcji w zakresie projektowania w"""p liłłl o\\' anlu 

przestrzennym. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i. 3 ustawy 
12 lipca 1984 r. o planowaniu przestuennym 
Nr 35, poz. 185) zarządza się, co n C1s tępu;~: 

z dnia 
(Dz. U. 

§ I. I. Projekty za/ożeń do regionalnych i mIeJsco
wych planów zagospodarowania ·przestrzennego oraz pro
jekty tych planów przygotowują: 

l) wojewóc:lzkie biura' planowunia przestrzennego, 
,2) bitlra projektów posiadające pracownie lub zespoły 

wyspecjaHzowa"" w zak r,,~ i .. pl apowa'nia przest p pr,. , 
nego. 

pod wal unkiem l.dtr '.uini e ni a co na jmniej jednej osoby 

, 

posiadającej uprawnienia do pro jektowania w p lilnO
waniu przestrze nnym, o których mowa w § 4. z's C\r,e 
dalej "uprawnieniAmi", i powierzenia jej funkc ji p rojek
tanta planu. 

2. Opracowania, o których m <JIVćl w ust. !. w za kJe
sie miejscowych szczegółowych plill:Ó W zagoiiWx1aro\va
nia przestrzennego mogą b yć wykc1nywane także ' prze'z 
osoby fizyczne posiadające upraw nien ia, 

§ 2. : . Nadzór mery toryczny nad op~acow(łI1 i d mi 

;Jrojektowymi w zakresie planowcll~ iil !J r'Ze ;~tn€pneq,,; 5pO

Iządzanymi przez jednost ki i osólJ y wyrni ~·ni o ne ,,-, § l . 




