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tnlennłk Ustaw Nr 31 

ArL 2& 1. Poseł ma prawo, na terenie całego kraju, 
(lo bezpłatnego przejazdu państwowymi środkami komu
nikacji oraz przelotów w krajowym , przewozie lotniczym, 
• także do bezpłatnych przejazdów środkami masowej 
komunikacji miejskiej. 

2. Właściwi ministrowie, ' za zgodą Prezydium Sejmu, 
. określają ' szczegÓłowe warunki korzystania z tyd) upraw
nień. 

. Art. 29. Posłowi wydaje . się. legitymację poselską. 

Prezydium Sejmu określa wzór legitymacji. 

. . I 
, Art. lO. 1. Prezydium Sejmu udziela posłom nie-

2będnej pomocy w ich pracy, czuwa nad wykonywaniem 
przez posłów obowiązków poselskich, jak również nad 
wykonywaniem wobec posłów przez organy państwowe , 
i inne jednostki organizacyjne obowiązków określonych 
w ustawie. '. . 

2. $ancelaria Sejmu zape'wnia organizuje właściwą 
obsługę posłów w wykonywaniu ich obowiązków oraz 
pomoc merytorycznąf zwłaszcza w zakresie ' dostępu do 
oPracowań fachowych, literatury i ekspertyz. a także orga
nizacyjne i materialno-techniczne warunki ich realizacji. 

}>oz: 1731 174 

3. Zadan,ia Prezydium Sejmu i Kancelarii Sejmu w 
zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 okleśla szczegółową 

regulamin Sejmu. 

Art. 31. Prezydium ,Sejmu stwarza warunki do ,wy
korzystywania przez Sejm i jego organy wiedzy' i obywa
telskiego doświadczenia. b y łych posłów . 

ArL 32. 1. Kancelaria Sejmu zapewnfa .byłym 
posłom, ' w uzasadnionych 'przypadkach. pomoc socjalną. 

2. Zasady I formy pomocy, o której mowa w \1st. l. 
określa Prezydium Sejml.1. 

. Rozdział 6 

Przepis końcowy. 

Art. ' 33. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa : H. , jabłońskI 
Sekre tarz Rady Pa:'l stwa: J. Szymanek 
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UST AWA 

z dnia 31 lipca 1985 r. 

() dOlltosowanlu przepisów niektórych ustaw określający€h funkcjonowanie gdspo~łarki do uwarunkowań I potrzeb 
dalszego .rozwoju. społecz:ąo-gospodarczego klaju. 

W celu '. umocnienia nowych zasad funkcjonowania 
gospoda! ki oraz usprawnienia mechanizmów reformy gos
podarczej w dostosowaniu do obiektywnych uwarunko
wań ł potrzeb dalszego rozwoju społeczno-gospodarcżego 
kraju stanowi się. co następuje: . 

Art. 1.0 W ustawie z dnia ,26 lutego 1982 r. o ' cenaCh 
(Dz.U. ~ 1984 I. Nr 13. poz. 59) wprowadza, się następu
jące zm,iany: 

1) art. 8 otrzymu je brzmi enie: 

"Art. 8. 1. Jei,eli sprzedawca pobiera rażąco wyso- , 
, ...... ką cenę. Ministet do Spraw Cen może 

wydać decyzję nakładającą na niego 
obowiązek obniżenia ceny lub stosowa
nia . na czas określony. nie dłuższy niż 

rok. ceny regulowanej na inne tov<ary 
lub 'inne usługi niż ustalone na podsta-
wie art. 7. ' 

2. Przez cenę rażąco wysoką rozumie się 
<' cenę znacznie pTZewyższającą ceny ta

kich samych lub podobąych towarów w 
'obrotach handlu zagranicznego bQdf n.3 · 
rynku krajowym, z uwzględnieniem róż
nic w poziomie jakości. 

3. Minister do Spraw Cen. w drodze rozpo
rządzenia. określa zasady kwalifikowa
nia ceny jako rażąco wysokiej.. oraz okres 
obo"liązywania ceny obniżonej."; 

/ ,2} wart. 10 w list, 1 kropkę na końcu zastępuje się 
l.. 'przecinkiem i dodaje się wyrazy "w tym również 

sprzedaży za pośrednictwem jednostek gospodarkI. 
uspołecznionej:' ; 

3) w 'art. 11: 

a) w ust'-,4 wyraz ,,,ustalaniu" zastQpl' je się wy~azem 
"uzgadnianiu", 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. W kalkulacji, o której moWa w ust. 4. koszty 
produkcji tow3.rów i świadczenia usług obli
.cza się według zasad i metcd właściwych dla 
kosztów , uzasadnionych (art. 4 ust. 12); zysk. 
zawarty vi tej kalkulacji stanowi wielkość, 
wynikową do ceny umown-ej."i , 

.4) w art. 13~ 

a) w ust. ): 
- W pkt 2 po wyrazie "poza" dodaje się wyrazy 

,.okreŚlonymi przez nią", 
. ~ . pkt 3 s~reśla się, 

b) ust. 2 otrzYIQuje brzmienie: 

,,2. Minister do Spraw Cen może: 

1) wprowadzić okresowe. maksymalne wskat
nikł wzrostu cen umoWnych na określone 
grupy towarów l usług, 

2) wprowadzić obowiązek informowania przez 
jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) okrę
gowych urzędów cen o zamiarze podwyż
szenia ceny ' umownej i regulowanej w 
terminłe21 dni , przed datą wprowadzenia 
jej w życie, 
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3} określić ' zasady stosowania cen ~kupu, 

zbytu, hurtowych i detalicznych odpowied
nio do szczebli obrotu towarowego.", 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

;,3. Okręgowy urząd cen może w terminie 14 dnI 
od otrzymania informacji. o której mowa w 
ust. 2 , pkt 2, odroczyć dokonanie podwyżki 
ceny na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. 
Złożenie odwołania ' nie wstrzymuje wykon II
nia· decyzji.;'; 

5) wart. 14: 

' a) w ust. 1 powołanie ust. 2 zastępuje się . powoła~ 
niem ust. la,. 2 i 3, 

b) po usL l dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: 
"la .. Marże urzędowe są mar~ami maksymalnymi."! 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. W obrocie towarami. na które ustala się ceny 
umowne. są stosowane: ' 

l) marże umowne, uzgodnione między zawle" 
rającymi umowę - producentem i , jed
nostką handlową. albo 

2) marże wynikowe. stanowiące różnicę }Illę
dzy ceną dla producenta a ceną pobieran" 
przez jednostkę handlową.", 

. d) po ust. 3 dodąje s~ę ust 3a w brzmieniu: 

,,3a. W razie uzgodnienia mal±Y umownej jed
nos tka handlowa nie może bez zgody produ
cerita sprzedać towaru po cenie zawierającej 
marżę wyższą niż uzgodnicna."; 

6) w art. 15: 

a) ust. I ottzymu je brzmienie: . / 

"l. Sprzedawca ma obr)wiązek ob'niżyć ceną w 
ra:zie , 

l) pogo.rszenia jakości towaru i usługi w sto
sunku do norm przyjętych przy ustalaniu 
ceny. 

2) zmniejszenia ilości. masy lub objętości 

tuwaru. w, stosunku _ do norm przyjętych 
pIzy ustalaniu ceny bądż wykonania usługi 
w zakresie mniejszym od umówIonego, .. 

3) umówieni.a się o cenę wlaściwll dla usługi 
z te rminem wykonania przyspieszonym 

- (usługa ekspreso' .... a,l, a wykonania jej w 
terminie . zwykłym.", 

,bl w ust. 2 ,wyrazy "jakości towaru lub usługi" za
stępuje si ę wyrazami ~.j i:l kości, ilości, masie i obję

_toc\ci towaru or(lZ jilkosci, zupełności i , terminowi 
wykonania usługi"; 

1) wart. 16 po ust. 2 doda je się ust. 2a w brzmieniu: 

,,:la:. Minis·ter Handlu Wewnętrznego i Usług, w ' po- . 
rozumieniu z , Ministrem do Spraw .Cen, może 
okreś lać . towa I y przeznaczone do sprzedaży 

detalicznej. których oznaczenie ceną urzęd.ową, 
reglrCowil r:ij lub umowną może nastąpić w inny 
sposóh ni? bezpośrednio na towarze, 11lb towary 
nie wvmd!J ające oznaczenia ceną,"; 

81 w ,art. 19: 

a) w ust. I powolanie art. 13 ust. ' 1 zastępuje sią 

powołaniem dft. 13, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Jeżeli nienależna kwota nie zostanie zwrócona ' 
nabywcy, a okoliczność tą stwierdzi organ , 
przeprowadzający kontrolę cen, sprzedawca 
jest obowiązany, niet:ależnie od zobowiązania 
wobec nabywcy, wpłacić do budżetu państwa 
kwotę dodatkową w wysokości 1500/. kwoty 
nienależnej:- Obowiązek ten ciąży na sprze
dawcy również ,wtedy, gdyzwróclł on nabyW
cy kwotę nienależną po rozpoczęciu kontroli."; 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a _ w brzmieniu: 

,,3a. Inwestor będący jednostką gospodarki uspo
łecznionej przekazuje w całości . do budżetu 

państwa otrzymaną od wykonawcy obiektów 
budowlanych i, robót budowlanych kwot ę 

nienależną.", 

d) po ust. 7 dodaje się ust. ta w -brzmieniu: 

,,7a. Prz.episy ust. ·}-7 stosuje się odpowiecln i6 
w razie naruszenia przez sprzedawców pwo
zumień w sprawach cen, zawlEminych z nimi 
przez Ministra do Spraw Cen na podstawie 
odrębnych przepisów."; 

g) wart. 23: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brżmienie: 

,,1) opłat za najem lOKali, opłat taryfowych za 
usługi pocztowe i telekomunikacyjne ora~ 

innych opłat ustalanych na podstawie odręb

nych ustaw", 

b) w- ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

.,,3) sprzedawcy lub sprzedaży - rozumie się przez 
to odpowiedńio wykonawcę obiektu budowla
nego i roboty budowlanej, wykonawcę prac 
geologicznych ora-z wykonawcę usługi lub ,.wy
konanie obiektu budowlanego i roboty bu
dowlanej, wykonanie prac geologicznych ora:& 
świadczenie usługi.'· ' 

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lutego1982 r. o opodat
. kowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. 

7. 1984 r. Nr 16, poz.- 75 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) wpro-
wlldn się następująca zmiany:' -

1) wart. 1 w ust. 1 w pkt ,9 przecinek na -.końcu _ skreśla 
lłę i dodaje wyrazy "oraz Naczeln~j Rady Spółdziel
czej i Centralnego Związku _ Rzemiosła,"1 

l) w art. 3 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie "dochodowy" 
Itawia się przecinek '.1 dodaje pkt 5 w brzmieniu: . 

,,5) podatek od ponadnormatywnych wypłat wyna .. ·' 
grodzeń,"; 

3) wart. 6 w ust. 2 kropkę ' na końcu ustępuje si, 
przecinkiem i dodaje pkt '4 w brzll,lieniu: 

,,4) celów produkcyjnych, w wypadkach określonych 
przez Ministra Finansów w tabeli Itawek podatku 
obrotowego."; 

4) wart. 15 ust. 8 , otrzymuje brzmienie: 

,,8. Minister . Finansów ustal. podlegajl\Cll publikacji 
tabelę (taryfę) stawek podatku obrotowego, Il tym 
że w tabeli tej nie uwżględnia 'się stawek dla 
wyrobów przemysłu Ipirytu.soweg-o i drożdłowe
go, produkt6wropopochodnych oraz metali szla
chetnych i produktów z tych metali."; 

. 5) po art. 29 dodaje się rozd~.ł 3a w brzmieniu~ 

, 
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•. Rozdział 3a 

Podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. 

AIL ' 29a. l. , Jednostki gospodarcze uiszczają pocla· 
tek od ponadnormatywnych wypłat wy
nagrodzen, obciążający ich zysk do po
działu . 

~. Podstawę opodatkowania stanowi: 
• oj . 

l} kwota wynagrodzell wypłaconych 

w ciężaI kosztów. pl 'l,ek racza jąca 
kwotę ok!esi oną jako wolna od , po, 
datku zgodnie z art. 29b. 

2) k,wota Wypłdt naglÓ~ i premii l zys
ku do podziału, z riadwy",ki hi-lallso
wej lub z innych nadwyżek docho
dów nad wyda tkami, pl zek raczajq{.·a 
kwotę stanowiącą iloczyn kwoty 
zysku i normatywnegu wskaźnika 

udziału tych wypłat w zysku po 
opodatkowaniu. 

3. Minister Pracy. Płac i ŚpriJw Sucjal. 
nych. w wypadkach uztlsćJdn inn ych po
trzebą wzrostu zatrudnienia. !Dnże usta
lać jako podsta wę opcdatkowania kwotę 
stanowiącą iloc'zyn przeciętnego Zdtrud
nienia oraz nadwyżki przeci~~ tnego wy- ' 
nagrodzenia ponad przeciętne w ynilgro
dzenie wolne od podatku. 

Arl 29b. Kwotę wolną od podatku. o której mowa 
' wart. 290 ust. 2 pkt 1. ustala siC; jako 
sumę kwoty wolnej od poddtku w roku 
poprzedzającym ro~ podatkowy oraz ilo
czynu tej kwoty i wyrażonego procentowo 
wzrostu lub spadku produkcji sprzedanej 
netto, skorygowanego współcżynnikiem 
określającym możliwości wzrostu wyna9ro
dzer'l w stosunku do zmian wielkości pro
dukcji. 

Art. 29c. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 

l) ustala: . 

a) wysokość współczynnika, o ktqrym ' 
mowa w 81:1. 29b, 

b) zasady " ustalania wskaźnika. o któ
rym mowa w art. 29a ust. 2 pkt 2. 

, c) wysokość podatku według skali 
progresywnej ' od 40 do 500% w od
niesieniu ' do opodatkowania wyna- _ 

. ' grodzeń wypł~conych w ciężar kosz
tów oraz od 100 do 400°/. wodnie,' 
.ien~u do :>podatkowania wypłat na
gród i premii. 

d) zasady pomniejszania podstawy opo
datkowania z tytułu sprzedaży eks
portowej oraz oszczęctnbści wzuży

, ciu' surowców ' i materiałów. 

2) może dla niektórych jednostek gospo
darcżych w dostosowaniu do Ipecyficz

, nych w.arunków działania: 

.) wprowadzić " inny niż produkcja: 
sprzedana neUo miernik o podobnym 
charakterze. ' 

b)ultalfć , inne nfi określone Y! Art. 29b 
HI ady ustalania ' kwoty wolnej od 

-' 

• 

podatku oraz stawki podatku dosto
sowane do tych zasad. 

Art. 29d. Rada Ministrów może określać w. central .. ' 
nym planie rucznym zakres. waruriki i wy .. 
sokość dodatkowycnkwct wolnych od po
datku. 

Art. 2ge. 1. Minister 
' nych. w 
nansów. 
określa: 

Pracy, Plac i Spraw Socjal. 
porozumieni~ z Ministrem , Fi .. 

w drodze rozporządzenia, 

l) żasady ustalania wynagrodzeń .wol
nych od podatku z tytu/u urucha

, -,.;,~iania now ych zdolności , p!odukcyj
nych oraz, usługowych, 

2) składniki wynagrodzeń. ,które z 
uw.agi na ograniczoną zależność od 
zmian w poziomie produkcji ' oraz 
usług podlegają wyłączeniu przY , 
usta Idniu kwot wynagrodzeń stano· ' 
wiącyc h podstawę opodatkowania. 

3) szczegó/owe zasady ustalania kwot 
wyn agrodzeń stanowiących podstawę 

opoeliJtkow.inia oraz okn;ślający<;:h. je 
wskaźników i normatywów. --

l , 

4) szczeg'ółowe zasaqy obliczania ,wyso
kości podatku oraz terminy i tryb 
jego płatności. 

2. Minister Finansów, w porozumieniu I 

Ministrem Pra-cy. Plac i Spraw. Soćjal
nych. lista Iii szczegółowe zasady obli
czania plOdukcji sprzedanej netto. . , 

Art. 29f. , l. Jednostki gospoda r(ze. w których kwota 
, wypłaconych wynagrodzel} w cię żar 

kosztów w roku podatkowym jest niż

sza od kwoty woln,ej od podatku. mogą 
utworzyć rezerwę na wy nagrodzenia do 
wysokoścj rej różnicy. ,ObriąZd iąc koszty 
działalności '. roku poda tkowegu. 

2. Wypłaty dokon ywarie z rezerwy na wy
'nagrodzenia nie podlegają pndatkowi 
oel ponadnormatywnych wypłat wyna
grodzell . 

Art. 29g. 1. Zwalnia się od podatku: 

I) jednostki gospodarcze utworzone na' 
podstawie porozumlen między Rzą

dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej a rząddmi obcych państw (art. l 
ust. 1 pkt 4 i 5). jeżeli wynika ' to ' 
z tych ,porozumień., 

2) spółdzielnie mieszkantowe. 

, 3) centralne ,związki spółdzielcze. Na
czelną Radę Spółc]zie'lczą i Centralny 
Związek Rzemiosła'. z wyłączeniem 

działalności gospodarczej. 

4) 'organizacje polityczne. ' społeczne i 
zawodowe. z: wyłączeniem działal

ności gospodarczej. 

2. ~półdzielnie inwalidów ,i ich związki w ' 
zakresie prow!łdzonej działalności gOI

podarczej, spółdzielnie niewidomyc~ 

oraz zakłady szkoleniowo-produkc;yjn. 
Polskiego ZWillZku Głuchych przekazuj. 

\ ' 
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kwoty pódatku na właściwe scentralizo
wane fundusze oc brony pracy oraz . u
trudnionycb w tycb Jednostkacb i Ich 
;.związkacb, tworzone przez Centr(!.lny 
Związek Spółdzielni Inwalidów, Cen
tralny Związek Spółdzielni Niewido

. mych l Polski Związek Głuchych. 

3. Ra.da 'Ministrów,' w drodze rozporządze
nia, może określać jednostki gospodar
cze przekazujące kwoty podatku na 
scel1tralizowane rachunki oraz zasady 

, . ich ' wykorzystywania. . 

Art. 29h. W 198.6 r. Jako kwotę wolną od podatku 
w roku poprzedzając;.ym rok podatkowy, 
o . której mowa' wart:. 29b, przyjmuje się 
kwotę określoną wskaźn'ikiem przyrostu 
wolnego od obciąże!,1 na Państwowy Fun
d)Jsz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r."; 

6) wart. 32:' ,' 

a) w ust. . 4 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się 

przecinkiem i dodaje ~ję Wyrazy "z tym że od 
gruntów . rolnych i leśnych zajętych na inne cele 
podnłu l styczńia 1986 r. - ' 15 zł od 1 m' po
Wierzchni.':; 

b) ust. 5 otrzy,muje brzmienie: 

,,5. Rady narodowe stopnia podstawowego mogą 
obniżać stawki po(latku od nieruchomoścl.", 

/ 
. 1) w art. 33: 

a) w pkt l przecinek na koncu .skreśla się i dodaje ' 
się \vyrazy "oraz panstwową jednostkę . organiza
cyjną "Polska Poczta. Telegraf i. Telefon", 

bl po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

,,3a} jednostki organizacyjne zrzeszone w Krajo
wym Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, z wyjątkiem bud ynków, budowli 
i gritnŁów : 

a) przedsiębiorstw (zakładów) produkcji ma-
teriał.ów budowlanych . prefabrykatów, 

b) woj-ei ródzkich • spółdzielni budownictwa 
. wiejskiego. 

c) wojewódzkich zakładów gosp~darkl ma.te
riałowej . i zaopatrzenia."; 

c) w pkt 1 lit. al otrzymuje. brzmienie: 

"a) pO'lostające we władaniu Naczelnej Rady 
-Spółdzielczej, ' centralnych związków spółdziel-

. czych i CenŁtalnego Związku Rzemiosła, " 
stanowiące własność Państwa lub jednostek 
gospodarczych innych ·. niż. wymienione jed
nostki,"; 

d) w. pkt 8 w ' lit. d) przeci.nek na końcu skreśla się 
.i do<laje się wyrazy "oraz przez zarządy tych dróg,", 

' e) d{)daje się' pkt l2 w brzmieniu : 
,,12) wyeksploatowane wyrobiska górnicze.", 

8'J w 'art. 35: 

a) po ust. dodaje s~ę ust. la I lb ,w brzmieniu: 

"la. Jednostki gospodarcze, w których wystąpią 

koszty .1 stratynieuzasadniorie, uiszczają po
datek dochOdowy, o· ktÓrym mowa wart. 34, 
również wtedy, gdy wykażą stratę bilan-
sową· . . 

Ib . . Kwota podatku dochodowego, o którym 
mowa w ust. la, obciąża rozliczenie wyniku 
finansowego za rok obliczeniowy.", 

b) dodaje się ust. 4 w ąrzmięniu: 

,,4. Podstaw'ę opodatkowania pomniejsza się o od .. 
pisy ' na fundusz efektów· wdrożeniowych, do
kqnane na zasadach określ onych w odręlmych 
przepisach." ; 

9) art. 39 otrzymuje brzmienie: . 

"Art. . 39. 1. Podatek dochodowy wynosi 65"/0 pod
stawy opodatkowania. . , . 

2. Jednostki , uspołecznione handlu zagra
nicznego, w tym także będące spółkami 
prawa handlowego, uiszczają podatek 
dochodowy w wysokoś ci 1so/u podstawy 
·opodatkowania." ; 

10) art. 40 ot rzymuje brzmienie: 

"Art. 40. ·Podatek dochodowy, . po uwzględnieniu 

obowiązujących ulg w tym podatku, nie 
może być niższy niż 2(Jl/9 ,podstawy opoddt
Kowania."; 

.1) wart. 42 po wyrazach "sprzedaż na eksport" doda je 
się wyrazy "oszczędność surowców, materiałów, pa
liw i energii oraz zagospodarowanie surowców wtór
nych,"; 

. 12) w lirt. 45 w ust. 1 pkt l otrzymuje br~JDienie: 

"l) szczegółowe zasady obliczania podatków oraz 
terminy i tryb kh płatnosci. z wyjątkiem podatku 
od ponadnormatywnych wypłat , wynagrodzeń:', 

13) wart. 48 w ust. l wyuny "do 1985 r." zastępuje się 
wyrazami "do 199C t.'.'j 

14) dodaje się art. 53 w brzmień lu: 

"Art. 53. Podatek od 
wynagrodzeń 

centralnego." 

ponadnorma tywn yc h 
stanowi dochód 

wypłat 

budżetu 

, ArL 3. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o gospo
darce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz, U. 
Z 1984 r. Nr 16, poz. 74, Nr 26, poz. 129, Nr 34, poz. 18t 
I Nr 54, poz. 275) ~prowa(lzasię następujące 'zmiany: 

1) wart. 5 w ust. 3 wyrazy "należny odpis na Państwo
wy Fundusz Aktywizacji Zawodowej" zastępuje siEl 
wyrazami "należna wplata podatku od ponadnorma-
. tyw:nych wypłat wynagrodzeń, o którym mowa w ' 
art> 29a ust. 1 ustgwy z dnia 26 lutego 1982 r. o opo
datkowaniu jednostek gospodarki uspolecznionej(Di. 
U. z 1984 r. Nr 16, poz. 75 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50 
oraz Nr 37, poz. 174) ."; 

2) wart. 7: 

a) . w u s t. .2 po , wyrazach "fundusz za łogi" stawia s jc1 
przecinek i dodaje wyrazy "fundusz efektów' 
wrlrozeniowych'; , 

b) . ust. · 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Przedsiębiorstwo gromadżi ' na odrębnych ra
chunkach bankowych środki funduszu efektów 
wdtożeniowychoraz zakładowych fund uszó w 
socjalnego I mieszkaniowego."; 

3) w art: 8 ust. l ' i 2 otrzymują brzmienie: 
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.. 1. Fundusz reze.rwowy twor:zy. się z odpisów z zysku 
do podziału. Odpis na ten fundusz nie może być 
niższy niż tó% zysku do podziału pomniejszonego 
Q kwotę ulg Wpodiltku dochodowym, jeżeli w 
decyzjach o ich przyznaniu ustalono .obowiązek~ 

przeznaczenia ich ńa określone cele. Przedsię
bjorstwo muże zaniechać odpisów na fundusz 

.- rezerwowy,gdys.tan tego f1.lnduszuprzekroc:zy 
równowartość 4°/11 kosztów działalności eksploa
tacyjnej przedsiębiorstwa w roku sprawozdaw
czym. 

2. Przedsiębiorstwo przeznacza fundusz ' rezery.:0w'{ 
na pokrycie straty, .o której mowa wart. 3 u'st l, 
oraz na spłatę podatku od ponadnormalywnycW 
wypłat wynagrodze~. nie znajd ującego POkI ycia 
w zysku do podzialu.'~; 

4) w art. 9: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

, . 'b) 

~,2) koszty i dochody z tytułu • likwidacji lub 
sprzecl<Jży środków trwałych,", 

w ust. 4 dodaje się zdanie w brzmieniu: "Z pozo
stałej części fundoszu ' rozwoju inocrąbyć róviOież 
udziei'ane póżyczki innym przedsiębiorstwom pań
stwowym lub innym jednostkom gospodarki uspo
łeczniónęj na zasadach określonych wart. 34a."; 

I) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

"Art" 9a. 1. Fundusz efektów wdrożeniowych two- ' 
rzy przedsiębiorstwo: 

1) z części zysku przed opodatkowa
niem, osiąganego z wymiernych 
efektów ekonomicznych wdrożenia 

nowych rozwią'lań techni~znych lub 
organizacyjnych będących wynikami 
prac badawczych, wykonanych przez 
przedsiębiorstwo lub. nabytych od 
jedIlDstekbadawczych albo' od in-
nych jednostek, , 

2) z przychodów uzys.kiwan ych przez 
przedsiębiorstwo z wykonywania 
prawa - w rozumieniu pr'zepisów 
o ' wynalazczości lub z tytułu 
udostępnienia nie chronionego pró
jektu w ynalazczego albo przekaza-
nych doświadczelL ' , 

2. Fundusz efektów wdrożeniowych przed
siębiorstwo przeznacza' w szczególności 
na nagrody dla autorów (współautorów) 

. wdrożonych nowych rozwiązań tech
nicznych -L.!.1b organizacyjnych i osób . 
bezpośrednio współdziałających w reali
zacji pracy badawczej oraz we ' wdroże-
niu wyniku' pracy badawczej. . 

3. Nagrody wypłacone z funduszu efektów 
wdrożeniowych przedsiębiorstwa lub 
jednostki badawczej nie wchodzą do 
podstawy naliczania podatku od płac 

i składek na ubezpieczenia społeczn'e. 

4. ,Rada Ministrów określa szczegółowe 
zasady dokonywania odpisów, na fun
dusz 'efektów wdrożeniowych oraz doka

. nywania wypłat z tego , funduszu/'i 

,Poz.t74 

" 

6) wart. 10 w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

. "Jeżeli na rachunku zakładowego funduszu socjalne
go lub zakładowego funduszu mieszkaniowego przed
siębiOIstwa wystąpi nadwyżka kosztów danej dzittłal

ności nad funduszem, to z funduszu załogI w pierw
szej kolejności uzupełnia się odpowiedni fundusz za
kładowy do wysokóści poniesi.onych kosztów."; 

7) wart. 12 w ust. 2w P,let I wyrazy "w tym rówńieł ' 
zasiłków chorobowych wypłacanych w czasie trwanie 
stosunku 'pracy" skreśla "Się; . 

8) ,art. 34 otrzyml1je brzmienie: 

"Art. 34. · 1. Przedsiębiorstwo może samod,zielni. 
przekazywać na finansowanie przedsię
wzięć wspólnych środki obrotowe orlł~ 

środki funduszów, o których mowa w 
art. 7 i 26, innym przedsiębiorstwom; 
zrzeszeniom i jednostkom gospodarki 
'llspolecznionej oraz ministrom, koordy· 
nująćym. 

2. Zasady gromadzenia wykorzystania 
środków przekazywanych na przedsię

wzięcie . wspólne określa umowazainte
resowanych jednostek gospodarki uspo-

" łecznione j."; . 

\ 9) po lift. 34 d,odaje się ar,L 34a i 34b w brzmieniu: 

"Art. 348. Przedsiębiorstwa mógą udzielać innym 
jednostkom · gOllpodiHki uspołecznionej 

pozyczek . . Warunki udzielenia pożyczki, 
w tym oprocentowanie i sposób spłaty! 
określa umowa. 

Art. 34b. 1. Przedsiębiorstwo może gromadzić Środ
ki finansowe na cele rozwojówei mo
dernizację w drodze emisji obligacji. 
Dokonanie emIsJI obligacji wymaga 
zgody Ministra Finansów. 

10) w art. 41: 

2. Rada Ministrów,_ w drodze rozperzą
dzenla, okI:eś!a zasady ,emisji, opwcen
towania r wykupu obł1gacjl oraz zasa
dy odpowiedzialności za zobowiązania 
z 'tego tytułu."; 

al w ust. 4 wyrazy "inwestycji rozpoczp,tych "przed 
1984 r." zastępuje się wyrazami "inwestycji przed
siębiorstw rozpoczętych przed 1984 r. oraz inwes
tycji centralnycb", 

b} dodaje się ust. 8--tO w brzmieniu: 

,,8. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia • 
określa szczegółowe , . warunki korzystania prze'l 
przedsiębiorstwa z ulg we wpłatach części : 

. odpisów amortyzacyjnych do budżetu ce!ltral
nego lub na scentralizowany rachimek amor
tyzacji, (, któfym mowa w ust. ' ,l ' pkt 2. 

9. W: razie nieterminowego przekazania ustalonej 
części odpisów amortyzacyjnych na scentrali- , 
zowany rachunek amortyzacji. o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, albo na scentralizowilny fun
dusz rozwoju two~zony w myśl przepisów 
wydanych na p6dstawie art. 38 lub na inny 
fundusz scentralizowany hvorzony na podsta- ' 
wie odrębnych ' przepisów. przedsiębiorstwo 

wpłaca na odpowiedni rachunek odsetki za 

- -~ 

," 

, .. 
' . l-f 
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zwłokę w wysokd'ści odset~k pobieranych za 
nieterminowe regulowanie zobowiązań podat
kowych. 

10. Przepisów ust. 1-'-8 nie stosuje się do przed
. iiębiorstw państwowyc9 będących jednostka· 

mi drobnej wytwórczości. Przeznaczenie odpi
, sów amortyzacyjnych tych ' przedsiębiorstw 

określa ustawa z dnia 31 stycznia 1985r. o 
drobnej wytwórczości (Dz. U; Nr 3, poz. 11}."; 

11) dodaje się art. 46 w . brzmieniu:. 

"Ąrt. 46. Przepisy art. 9a stosuje się do jednostek 
gospodarkilispołecznionej, ó których mowa 
wart. 1 ustawy o opodatkowaniu jednostek 
gospodarki uspołecznionej." . 

Art. 4. W ustawie z dnia 26lut~go 1982' r. c plano
waniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. Nr 7, poz. 51 
iz 1983 r. Nr 71. ·poz. 318) wprowadza się następujące 
uniany: . 

/ 

l} wart. 10 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują br~mjenie: 

,,1) podstawowe cele i kierunki polityki społeczno
gospodarczej, ' 

2) szczeuó!owe ustalenia planu,"; 
2} wart. 17 w ust. 2 kropkę na końcu tego ustępu. za

się pkt 4 w stępuje się przecinkiem dodaje 
brzmieniu: 

.;4) przekształceń strukturalnych w gospodarce na
rodowej."; 

3) w art. 33:, 

.) w ust.. 1 na końcu· po wyrazie "zaopatrzenia" do,
daje ' się wyrazy "oraz do wprowildzenia -w drodze 

. rozporządzenia opłat na rzeCz b~ldże'tu państwa 
od jednostek gospodarczych naruszaJących prze
pisy dotyczące zaopatrzenia materialowo-technicz

, nego. przy rówlloczesnymokreślen'iu ,wysokości 
Opł51t i trybu ich pobierania oraz . organów powoła
nych do orZEkania w tych sprawacTh.~', 

, b) \}5t.2 otrzymuje brzmienie: 
,,2; W celu zapewnienia wykonania najwa~meJ

szych zadań w dziedzinie warunków życia 

.ludności, obronności kraju oraz ' rozwoju gospo· 
darki Rada Ministrów w latach 1986':""1990 
może: 

l) określać priorytety realizacyjne w formie 
zamówień rządowych i programów . opera
cyjnych oraz u'stalać rodzaj i zakres gwa
rancji. zaopatrzeniowych i preferencji fi
nansowych dla jednostek gÓspodarczych, 
które uczestniczą w ich realizacji, 

2) w szczególnie uzasadnionych wypadkach - / 
jeżeli przedsiębiorstwo państwowe, mimo 
udzielenia gwarancji ·zaQpatrzeniowych. od
mawia zawarcia umowy o realizację za
mówienia rządo\vego bąd:t programu opera-
cy jnego mieszczącego się w prófilu jego 
działi:liności ' - ·upoważnić óIgan zalożycier
ski do nalożenia..n,a to przedSiębiorstwo 
obowiązkl:l zawarcia takiej umowy; upo
ważnienie takie może pyć. również udzie
lone właściwemu organowi w stosunku do 
spóldzielni lub innej jednostki gospodarki 
uspołecznionej. , -

3) ustalić w drodze rozporządzenia - po,. 
konsultacji z Ogólnopolskim Porozumie-

" 

niem Związków. Zawodowych w'ykaz 
zakładów. pracy o podstuwClwym 'l.n<lczeniu . • 
dla gospodarki narodowej lub "bronnośći 
~raju oraz użyteczności publicznej. w któ' 
rych stosuje się ' podwyższony wymiar cza~u 
pracy .do 8 godzin na dobę i 46 gódzin na 
tydzien. Pfilcawykonywanaponad normy 
czasu pracy określ on-e zgodnie z przepisa-
mi prawa pracy stanowi pracę w godzinach 
nadliczbowych, Godziny przepracowane w " 
dodatkowe dni wolne od pracy nie podle~ 
gają wliczeniu do liczby godzin nadliczbo-
wych. dopuszczalnei. w myśl art. . 133 § 2 
Kodeksu pracy.", 

c) dodaje się ust, 3 w brzmieniu: 

,,3. Po upływie każdego roku stosowania regla- . 
mentacji oraz priorytetów realizacyjnych. o 
których mow" w usl,li 2, Rada Ministrów 
przedstawia Sejmowi sprawozdanie o wyni
kach stosowania reglamentacji oraz prioryte
tów realizacyjnych wraz Z progralńemogra~i
czenia zakresu ich sŁosowania, łącznie ze spra· 
wozdaniem, o którym mowa wart. 27 ust. t 
pkt ]''' 

Art. 5. W ustawie z .dnia 29 czerwca 1983 r. o po" 
prawie gospodarki przedsiębiorstwa pailstwowego ora~ 

o jego upadłości (Dz. U. Nr 36, poz. 165) ,wprowicldza si, 
Dilstępując:e zmiany: 

1) art. 4 otrzy'muje' brzmienie: 

"Art. 4. Postępowanie wewnętrzne mające na celu 
. poprawę gospodarki przedsiębiorstwa wszczy
-na się, gdy: 

1) występuje zagrożenie, że płatne z zysku 
. zobówiązania przedsiębiorstwa wobec bu
dżetu przewyższą zysk bilansowy przed
siębiorstwa, lub 

2) zagrozona jest zdolność przedsiębior
stwa do' sfinansowania ze środków flJn
d]JSZll rozwoju lub innych funduszów: 
o· podobnym charakterze co ńajmniejl 

a) spłaty kredytów. bankowych wraz S 

należnymi odsetkami w' wysokości 
i terminach ustalonych w umowach 
kredytowycł~ 

h) lermJnowego pokrywania płatnoścł 
związanych z przygotowywanymi lub 
realizowanymi inwestycjami finanso
wanymize środków ftlTIduszu rozwoju 
lub innych funduszów o podohnym 
charakterze, a także z ich' udziałem. 

c) terminowej spłaty innych zobowiąza~ 
zaciągniętych. przez przedsiębiorstwo, 

'obciążających fundusz tozwoju lub 
fundusze o podobnyn;'- charakterze-:'( 

2) wart. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) przedsięwzięcia zmierzające do likwidacji zagLo
żeń, o których mowa wart. 4, oraz do osiągnięcia 
wyniku finansowego zapewniającego- możliwości 

_ rozwoju przedsiębiori;ltwa,"; 
3) art. 1~ otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. Po otrzymaniu zawiadomienia, że wyniki' 
działalności przedSiębIorstwa wskazują na 
konieczność podjęcia postępowania w er- . 
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wnętrznego, o którym mowa wart. 4, otgan 
założycielski może powołać komisję prze
widzianą wart. 50 ustawy z dnia 25 wrześ-

, nia \ 981 r. o przedsiębiorstwachpal'l s'two~ 
wych (Dz. U. Nr 24, poz. 122. z 1982 r. 
Nr 45. poz. 289, z 1983 r. Nr 36, poz 165 
i Nr 39. poz. 176 oraz i 1984 r. Ni' .45, 
.poz. 242 i N r 54, poz. 275) ."; 

~) w lIrt. 16 dol yc:hczasową treść 0lndCZa si9 jako 
ust. 1 i doda je si ę .us t. 2 w bq:mieniu : 

,,2. _ Organ założ y cie lski może takż~ 'u st a n owjć Zdrząd 
kom isa ryczny, jeżeli organy przE9 siębio rstwa 
mimo wezwania , o którym mowa wart. 5 ust. 3, 
nie wszc'lę ly postępowania wewnęt rznego. akó,
misja;' o której mowa wart. 12, uznała takie po
stępowanie za niezbędne." 

Art_, 6. W ustawie z dn ia 29 grudni-a 1983 r. o Pań

stwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. ' U. 
Nr_75, poz. 334} wprowaozasięnastp'pująte zmiany : 

l) art. 2 otrzymuje brzm ienie : 

.. Art. 2. Dochodami funduszu są: 

I) dotacje z ' budżetu centralnego, >. 

2) środki pochod~ące z innych żr9cleł, uzys
kiwane na podstawie , odrebny('h prze
pisów/'; 

2), art. 3-5 skreśla siG; 

3) art. 7 ot rzymuje brzmienie: 

"Art. 7. Pozostałość: środków fund u5zu na 
roku przechodzi na, rok następn Y."1 

koniec 

. .' 

Poz. 174 ł 115 

-4) art. 21 22 skreśla sięl 

5) art. 23 240trzytnują brzinienie: 

. . "Art. ' '23. Srodki tinansowe, należności I zobowiąza
nia Funduszu . według stanu na , koniec 
1985 r. przejmuje budżet Państwa . 

Art. 24: Przy ustalaniu obciążeń za ląta 1984 i 1985 
stosuje się da t ycbczasowe przepisy ," 

Art. 7; 1. Minister 'do Spraw Cen ogłosi w Dziertni
ku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 26 lutego 1982 To: 

o cenach, z uwzględn i eni em zmian w yn ikających z prze
pisów ogłoszonych przed dniem wydania ' jednolitego 
tekstu i z zastosowaniem ci ągłej · nUlll era~ji artykułów, 

ustępów i punktów. 

2. Minister ' Finansów ogl<Wi w Dzienniku Ustaw jed
nolite teksty : 

l) ust.awy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finan
sowej przedsiębiorstw państwowych, 

2) ustawy z dnia 26 lutego 1982 r.# o opodatkowaniu 
jednostek gospodarki uspołecznionej, 

3) ustawy z dnia 29 czerwca 198.3 r. o poprawie gospo
darki przedsiębiorstwa państwowego · oraz o Jego upa
dłości, 

z uwzględnieniem zmian wy ni kającycb ż przepisów ogło
szonych przed dniem wydania jednolit ych tekstów l z za~ 
stosowaniem ciągłej nume racji . rozdziałów, artykułów, 

ustępów I punkt()w. 
-

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
lmi6 r. 

Przewodniczący Rady Państwa:' H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 
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ROZPOR~ĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 lipca 1985 r. 

, 

zmieniające rozporządzenh~ w sprawie uprawnień pracowniczych osób wyk~ujących pracę nakładc:z .. 

Na podstawie art. 303 § l Kodeksu pracy (Dz. U. 
z 1974 r. Nr 24,poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z .1981 r. 
Nr fi , poz. 23, z 1982 r.Ni' 31, poz. 214 oraz ~ 1985 r. Nr 20, 
poz 85 i Nr 35, poz. 162) i arf. .. ust. 1 dekretu z dnia 
'28 pażn7.ie rnika 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz~. U. 
N r fi6, po z, 41.4, z 1950 r. Nr 2O,poz. 170 i Nr 36, poz. 333, 
2: 1960 r. Nr 20, poz. 119 i z 1968 r. Nr 3, poz. 6) zarządza 
si ę. co na stępuje : 

§ I. W rozporządzen i1:l Rady Ministl·ów z dnia 
31 gru<Jnia '1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych . 
osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U, z 1976 r. 
Nr 3. poz. '9) wprowadza się następujące zmiany: 

l) dotychczasową treść § l oznacza się jako tlst 
i dodaje się ust. 2 w ~ brzmieniu: 

,,2. Przepisy rozporządzenia c' stosu je .się odpowiednio 
również do osób wykonujących pracę nakładczą 

na rzecz nie uspołecznionych , zakładów pra~Y."1 

2) § ' 12 otrzymuje brzmienie: ' fi' 12. 1. Za wykonaną pracę przysługuje wynagro
dzenieobIiczone według stawek ,jednostko-
wych. · .. :. ' 

2. Podstawę ustalenia stawek jednostkowych 
stanowią zasady wynagradzania określone 

na podstawie art. 79 , Kodeksu pracy dla! 
pracowników zatrudnionych w gospodarce 

' uspołecznionej przy ' pracach tego samego 
rodzaju. Zakres stosowaąia zasad wynagra~ 
dzania t przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą 'cUa wyk.onawców pracy. 
nakładczej określa - na · wniosek właści

wego ministr.a lub zdrZlldu centrillnego 
związku spółdzielczego - Minister Pracy, 
Płac. i Spraw Socjalnych w porozumieniu 
z właściwym związkiem zawodowym. 

3. Zakład pracy, który wprowadził zakłado
wy system wynagradzania na ' podstawi. 
ustawy z' dnia 26 . stycznia 1984 ' r, o zasa
dach tworzenta zakładoWYt:h systęmów 
wynagrad2:ania . (f'i. U. Nr , 5, poz. 25), może 
do wykonawców, w zakresie ąIcreślonyui 

. w trybie ust. 2, stosować zasady wynagra- . 
dzania i przyznawania innych świadczeń 

związanych z praCII. przyjęte w porozumie
niu (regUhln,tinłe). 




