
,DZIENNIK USTA'V 
POLSKIEJ- RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

WarszaW8, dnia 27 grudnia 1985 r. Nr 59 

TRESCz 
POZ.I 

USTAWYI 

296 - z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia 'Zagranicznego ! 

297 - z dnia 23 grudnia 1985 r. o centraln}'ch funduszach rozwoju nauki i techntkl 
I 

• 
ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: 

298 - - z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowni-
ków uspo łecznionych zakładów pracy I 

299 - z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakład ach pracy w lat.eIl 
1986-1988 oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy • 

300 - z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad oprocentowania odszkodowania za wy
właszczone nieruchomości oraz warunków przedterminowej jego wypłaty 

301 - z dn~ 19 grudnia 1985 r. w sprawie zwolnienia od obci/lżeń na Państwowy Fundulz AktywizacJi 
Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w I 985'r. z tytułu realizacji zadań rzeczowych przy odba-
dowie bloku energetycznego nr lO o mocy 500 MW w Elektrowni Kozienice I 

302 - z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieni ające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczycIa I 

i 
R O Z P O R-Z Ą D Z E N I A: 

303 - Ministra Sprawiedliwości z dnia lO grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywama 
nadzoru nad sądami i sędziami oraz nad państwowymi biurami notarialnymi 

304 - Ministra Kułtury i Sztuki z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykUlI 
instytucji upowsl.echniania kult ury o maczen1u ogólnokrajowym . , 

305 - Ministra Komunikacji z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie szczególnych warunków przewo:rut .. 
leją zwłok i szczątków zwłqk ludzkich • i 

306 - Ministra Komunikacji z dnia 27 listopa-da 1985 f. TlI sprawie szczególnych warunków pn:ewolłł 
koleją żywych zwierząt 
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Art. t. 1. Tworzy_ stę Funi:lusz Obsł ugi Zaclłużenła 
Zagranicznego, zwany dalej " Funduszem ". 

2) wpłaty jednostek gospodC\rki uspołecznione] I csęłcl 
wyników przeszacowania wartości zapasów, doko
nywanego w związku ze zmianami cen urzędowych, 

2. Pódstawowym celem Fund uszu jest zapewnienie 
warunków finan!;owych dla ohslugi za d ł użenia zagran icz
nego. 

3. Il ekroć w ustawie jest mowa o jednostkach gospo
darki uspo lecznionej, rozumie się przez to jednostki 
określone w Ilrt l ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
o opod atkowaniu j ednostek guspodarki uspo łecznionej 

(Dz U. z 1984 r. Nr 16, poz. 75 i z I fl85 r. Nr 12, poz. 50 
oraz Nr 37, poz. 174). 

Art. 2. - 1. Dochoda mi FunduslU są : 

1) wpłaty jednostek gospoda rki \l spo ł ecz n ionej w wyso
kości do 111/0 wartości ne tto ś ror:1 kow t r wa łych -
' .. eclll1g st an u na koniec roku poplzedniego - doko
nywane. z lund uszów rozwoju lub innych funduszów 
przeznaczonych na finansowanie - ronvoju tych jed
nostek., 

3) dochody z zagranicznych pożyczek państwowych, 
4) uzupełniające dotacje z budżetu centralnego, 
5) inne wpływy , określone w odrębnych przepisach 

ustawowych. -

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa 
na ok resy wicloletnl~ wysokość wpłat, o których mowa 
w list. 1 pkt \. W rozporządzeniu tym Rada Ministrów. 
może w szczególnie uzasadnionych wypadkach s .. to
sowac zwolnienia i ulgi we wpłatach na Fundusz. 

Art. 3. Srodld Pund"llszu są przeznaczone n. uzupeł
nien ie i s tniejących źródel finansowania spłaty fat kapita
łowych wraz z odsetkal.ui od zaąłużenia zagranlczr.egQ 
Ol az ohsl llgę udzielanych zagranicy kredytów ~państwo
wych. 

Art 4. I. C;OSpvel ill kę Funduszem prowadzi się ", 
podsldwie roczHych planów uchwalanych przez Sejm. 

-' -

, 
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1. Projekty rocznych planów Funduszu przed.lawia 
do uchwalenia SeJmowi Rada Ministrów wraz z praJek
tem planu bilansu płatniczego Państwa. 

3. Rada Ministrów określa corocznie wysokość CII~łci 
wyników przes'ldcowania wartości zapasów, podlegajl4-
eych wpłacie na Fundusz. 

•. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi corocmle 
sprawozdanie z gospodarki środkami Funduszu wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania planu bilansu płatniczego 

P.ń,twa. 

5. Projekty planów Funduszu oraz sprawozd ..... 
gospodarki jego środkami przedstawia Radzie Wn1Itr6w 
corocznie Minister Finansów. 

Art. 5. 1. Srodkami Funduszu gospodaruje MiDllter 
Plnan.ów zgodnie i planami. o których mowa w art.. 
ust. 1. 

2. Minister Finansów określa tryb i terminy wpłat, 

e kt6rych mowa wart 2 ust. 1 pkt 1 i 2. 

Art. 6. 1. Do wpłat, o których mowa wart. 2 at. t 
pkt l i 2, stosuje się przepisy o zobowiązaniach podat
kowych. 

2. W sprawach zobowiązań z tytułu obciązen Da 
necz Funduszu właściwy jest Minister Finansów. 

3. Kontrolę prawidłowości naliczen i terminowości 
wpłat jednoste,k gospodarki uspołecznionej z tytułu obcill~ 

żeń na rzecz Funduszu sprawują izby i_ urzędy skarbowe~ 
właściwe ze względu na siedzibę jednostek zobowiąza

nych do dokonywania wpłat na Fundusz. W razie nie
prawidłowego naliczania lub zwłoki w uiszczeniu WIJłat 

z tyŁułu obdąteń, urzędy skarbowe są właściwe d., 
ustalania obciążeń oraz odsetek za zwlokę jak też 5ciąg

nięcia należności w drodze egzekucji administrllcyjnej. 

Art. 7. !rodki Funduszu nie wykorzystane w diin~~ 
roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 

Art. 8. W spr a wach nie uregulowanych ustawą sto
luje się odpowiednio przepisy prawa budżetowego 

o gospodarce .funduszami celowymi. 

Art. 9. W ustawie z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo 
budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283) wart. 18 skreśla 

aię ust. 2. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życle z dniem 1 stycznia 
1986 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. BaTcikowskl 
Sekretarz Rady ,ł>a!'Jstwa: Z. Surowiec 
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VITAWA 

• dnia Ja ,rudnla 1985 r . 

• centralnych hmfuuch rozwoju D.aukl I technikI. 

Art. 1. 1. Tworzy Ilę Centralny Fundusz a-woju 
Nauki Techniki, zwany dalej "Funduszem". 

2. Celem Fundulzu jest zapewnienie środk ..... 
Hnmtsowanie zddań rozf'oju nauki i techniki opodata
WO\\-yDl znaczeniu dla gospodarki narodowej, obJ4łycb 
planowaniem centralnym. 

J. Wysokość. Funduszu okreŚlana jest. wnarodO't'rfCh 
planach społeczno-gospodarczych oraz centralnydt pl.
.ac.\ rocznych. 

Art. 2. 1. Dochodami Funduszu są: 

Ił lIotacje z budżetu centralnego, 

2) wpłaty przedsiębiorstw państwowych z fuNt..u 
postępu techniczno-ekonomicznego, 

Ił 'odatkowe wpłaty przedsiębiorstw państwowych, 
tworzących fund1lsz postępu techniczno-ekonolllic::me~ 
lO, ustalClne w określonym stosunku do warWci 
IpTzedaży produkcji tych przedsiębiorstw; wpłaty .. 

.~ zaliczane wdężark.-osztó;w przedsiębi, tstwa, 

4) bUle wpływy określane w odrębnych przepisadl. 

2. Wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
ł 3, określają narodowe plany społeczno-gospodarcze 
t centralne plany roczne_ 

Art. 3. 1. STooki Fundu~zu dzieli. się na: 

l} CentrnIny Fundusz Prac Badawczych i Rozwojowych, 

2) Centralny Fundusz Wspomagania Wdrożeń. 

2. Podziału środków Funduszu dokonuje corocznla 
Rada Ministrów - na wniosek Prezydium ' Komitetu d~ 
Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Mini
Itrów, zwanego dalej "Prezydium Komitetu". 

Art. 4. 1. Centralny Fundusz Prac Badawczych I 
Rozwojowych przeinacza się na finansowanie prac z za
kresu nauki I postępu technicznego o podstawowym zna
czeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego .kraju. 

2. Prezydium Komitetu -w,ydziela c:z.ęŚć funduszu, 
o którym mowa w ust. I, na: 

l) nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki l wdrażania postępu naukowo-teehnicznegQ, 

2) stypendia na rozwiązywliIlie zadań badawczych, roz- ' 
wojowych f wdrożeniowych o istotnym zMczeIliu dl. 
gospodarki narodowej. 


