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Art. 5. 1. Centralny fundusz Wspomagania Wdro
łeń przeznacza się na zwrotną lub bezzwrotną pomoc 
finansową dla przedsiębiorlltw państwowych, jednostek 
badawczo-rozwojowych, placówek naukowych Polskiej 
Akademii Nauk oraz szkół wyższycb na dofinansowywa
nie przedsięwzięć wdrożeniowych, przede . wszystkim 
związanych z realizacją zamówień rządowych z zakresu 
Jozwoju nauki I techniki. 

2. Na Centralny Fundusz Wspomagania W4rożeń 
wpływają dodatkowo wpłaty z tytułu zwrotu udzielonej 
pomocy finansowej. 

Art. 6. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia, 

określa szczegółowe zasady tworzenia Funduszu oraz 
gospodarowania środkami funduszów,. o których mowa 
wart. 3 ust . 1. 

Art. 1. 1. Gospodarkę Funduszem prowadzi się na 
podstawie rocznych planów tego Funduszu, uchwalanych 
przez Sejm. 

2. Projekty rocznych planów Funduszu przedstawia 
do uchwalenia Sejmowi Rada Ministrów wraz zprojek
tem budżetu Państwa. 

3. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi corocznie 
sprawozdanie z gospodarki środkami Funduszu wrn 
z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Państwa. 

4 .. Projekty rocznych planów Funduszu oraz roczne 
sprawozdania z gospodarki Jego środkami przedstawia 
Rarlzie Ministrów Prezydium Komitetu na podstawie 
wniosków i danych sporządzanych i przedstawianycb 
przez Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo
-Tec hnicznego I Wdrażen, w porozumieniu z zaintereso
wanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) 
oraz Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk, 

Art. 8. Prezydium Komitetu dokonuje corocznie po
działu środków funduszów. o których mowa wart. 3 
ust l, OD poszczególne cele i zadania, według ustalanycb 
przez siehie . kryteriów i zasad podziału. 

Att. 9. STodkami przydzielonymi na poszczególne 
cele i zadania. w myśl przepisu art. 8~ gospodarują : 

1) w odniesieniu do środków Centralnego Funduszu 
Prac Bildawrzych t Rozwojowyrh - minlstrc wie 
(kierownicy urzędó\\/ centralnych) oraz Sekretar. 
Na.ukowy Polskiej Akademii Nauk, 

2) w odniesieniu do środków Centralnego Punduszu 
Wspomagania Wdrożeń Minister - Kierownik 
UrzecJu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. 

Art. 10. Srodki funduszów, o których mowa wart. , 
ust. I. nip wykorzystane w danym roku kalendarzowym 
przechodzą na rok następny. · 

Art. U.Minlster - Kierownik Urzędu Postępu Nau~ 

kowo-Technicznego I Wdrożeń: 

l) sprawuje ' ogólny- nadzór nad gospodarką . ~rodkam( 
Funduszu, 

2) prowadzi sprawy związane z gromadzeniem I podzia .. 
łem środków Funduszu. 

Art. 12. Komitet do Spraw Nauki I Postępu Tech~ 

nicznego przy Radzie Ministrów, wraz z ocen, wyników 
realizacji programów badawczych i rozwojowych oral 
działalności wdrożenio)Vej, dokonuje również ocen y wy
korzystania Punduszu, na podstawie informacji przedsta
wianych przez PrezydIum . Komitetu. 

Art. 13. 1. Tworzy si" Centralny Fundusz Dewizo-
wy na potrzeby rozwoju nauki l techniki. 

2. Fundusz. o którym mowa w ust. 1. tworzony jest 
• centralnie rozdzielanych środków dewizowych. 

3. Dysponentem funduszu jest Minister - KIerownik 
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. 

4. Wysokość funduszu jest określana w centralnycli 
planach rocznych. 

5. Rada Ministrów. VI drodze rozporządzenia, określ. 
sasady gospodarowania środkami tego funduszu. 

Art. 14. W ' ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o gOlI .. 
podarc~ finansow.j przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 
z 1984 r. Nr 16. poz. 14. Nr 26, poz. 129, Nr 34, poz. 181 f 
Nr 54, poz. 275 oraz z 1985 r. Nr 37, poz. 114) wart. 21 
w Ullt. 3 i 4 wyrazy "Centralny fundusz Postępu Tech
niczno-Ekonomicznego" zastępuje si" wyrazami .. Central
ny JIIundusz Rozwoju Nauki I Techniki". 

Art. 15. 1. Projekt planu gospodarki Funduszem n. 
rok 1986 Rada Ministrów przedstawi do uchwaienia Sej
~owi w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w . tycie 
ustawy: 

2. Do czasu uchwalenia przez Sejm planu. o którym 
mowa w ust. 1. upoważnia się Minlstra- Kierownika . 
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrołeń do 
przeznaczania środków gromadzonych dotychczas na Cen
tralnym Funduszu Postępu Techniczno-Ekonomicznego 
na podstawie u~tawy. o której mowa wart. 14, na cele 
przewidziane wart. 5 niniejszej ustawy. 

Art. 18. Ustawa wchodzi w tycie I . dniem l stya
nla 1986r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K.. BurcikowJlct 
Sekret ar. Rady Państwa: Z. SUlowieG 
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ROZPORZĄDZENII RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 grudnia 1985 r. 

w sprawie wysokoścl sklafłkl na ubezpieczeni l społeczne za pracownlków/ uspołecznionych zakładów pracy. 

Na podstawie art. 12 usL 2 pkt l ustawy z dnia 
13 kwietnia 1960 r. o zmianach właściwości w dziedzinie 
ubezpierzen społecznych. rent, zaopatrzeń i opieki spo
łecznej (Dz. U. Nr 20, pO:l. 119, z '1972 r. Nr 11, poz. 81, 

z 1~74 r. Nr 39. poz:231 i Nr 41, poz. 280 oraz z 1<185 .. 
Nr 20. poz.S5) i art. 3 ust. 3 ustawy z ,dnia 23 styczni. 
196B r. . o fundtlśzu .emerytalnym (Dz. U. Nr 3. poz. 1. 
I I 1976 r. Nr 40" poz. 235) zarzqdza się, co następuj-a 
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I 1. 1. Składkę na ubezpieczenie społec:me za. pra- · 
eownik6w uspołecznionych zakładów pracy ustala się -
z uwzględnieniem ust. 2 - w wysokości 43010 wynagro
dzenia określonego jako podstawa wymiaru tych składek 
w trybie przewidzianym wart. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
13. kwietniai9fiO r. o zmianach właściwości w dziedzinie 
ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń I opieki spo
łeczneJ (Dz. U. Nr 20, poz. 119, z 1972 r. Nr 11, poz. 81, 
% 1974 I. Nr 39, poz. 231 i Nr 47, poz, 280 oraz z 1985 r. 
Nr 20, poz. 85). 

2. Składkę na ubezpieczenie społeczne za pracowni
ków uspołecznionych zakładów pracy, którzy pobierają 
emeryturę lub rentę, ustala się w wysokości 15% wyna
grodzenia, Q którym mowa w ust. L-

i 2. Od wynagrodzęń pracowników, o których mOWI -
w ł 1. nie pobiera się składki no cele emerytalne. 

§ 3. Z. składki na ubezpieczenie społeczne opłaca

nej w wysokości określonej w ł l ust. 1 przeznacza si. 
dodatkowo na dochód funduszu emerytalnego - poza 
częścią określoną w arl 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycz
nia 1968 r. (, fu:nduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 3, poz. 1 . 
1 z 1976 r. Nr 40, poz. 235) - 19,5% podstawy wymiaru 
tej składki, a więc łącznie 28~/. podstawy wymiaru 
składki. 

ł 4. Troci ' moc rozporządzenie Rody Ministrów 
:& dnia 30 grudni o 1982 r. w sprawie wysokości składki 
na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznio
nych zakładów pracy (Dz. U. li 1983 r. Nr 1, poz. 2). 

f 5. Rozporządzeni. wchodzi w życie z dniem 
stycZl}ia 1986 r. l obowiązuje do dnia 31 grudnia 1986 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MfNISTRÓW 

z dnia 19 grudnia 1985 r; 

W Sltt'illwJe czasu pracy w uspolecznlofl1:ch zakładach pracy w lata.ch 1986-19a8 oraz zmian niek_tórych przephów 
o czasie pracy. 

N. podstawi. art. 129 I 2, art. 133 § 3, art. 139 § 2, 
art. 141 I 4, art. 145 i 150 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r, 
Nr 24, poz. 141, % 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, 
poJ.. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 20. 
po'!. " i Nr 35, poz. 162) po porozumieniu z ogólnokra
jowłj organlz!lcjlf międzyzwi.ązkową zarządza się, co na
stEiPuJe: 

Rozdział t 

Pr%eplsy w sprawie czasu pracy w uspołecznionych 
zakładach pracy w latach 1986-t983. 

ł 1. 1. Ustala ' się w uspołecznionych zakładach pra
cy, zwanych dalej "zakładami pracy", czas pracy w wy
miarze średnio 42 · godziny tygodniowo. z uwzglf,dnieniem 
38 dodatkowych dni · wolnych od pracy - w roku kalen
darzowym. 

2. PodstaWił ustalenia czasu pracy jest S-godzinna 
I'lorma dobowa. W miesięcznym okresie czas pracy nie 
może przekroczyć liczby godzin wynikającej z pomno
tenia 8 godzin przez liczbę kalendarzowych dni robo
('Zych, z wyłączeniem dodatkowych dni wolnych od pra
cy pf%Y'pada.j ących w danym miesiącu. 

3. Terminy dodatkowych dni wolnych od pracy na 
dar;y rok ustala Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych 
po porozumieniu z --ogólnokrajową organizacją między

zwll!zkową. 

... Rozkłady czasu pracy zapewniające wlaśclwą 
Obllłl.igę ludności: w zakresie transportu i komunikacji, 
przez 'Ulkłlldy Ih,tżby ulrowia,instytu..::je i placówki upow
Jzechniania kultury oraz instytucje artystyczne, placówki 
relmulcyjno-turystyczne i placówki pańshvowej jednostld 
DrYłlnizacyjnej HPolska Poczta, Telegraf i Telefon" w ter
m.inach dodatkowych dni wolnych. o których mowa w 
ust. 3, określ6jll właściwe organy , którym te jednostki 
lub placówki podlegają albo nad którymi Spl<iwują nad-

zór, a w odniesieniu do jednostek Narodowego Banku 
Polskiego i pozostałych banków - Prz0wodniczący Rady 
Banków. 

5. Rozkłady czasu pracy pracowników plac6wek 
handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych 
i usługowych świadczących .usługi dla ludności określa 

Minister Handlu Wewnętrznego i Usług . 

§ 2. 1. Na uzasadniGne wnioski pracc,\\'nik6w zakła
dów pracy, poparte ich społecznie uzasadnionymi intere
sami. lu.b z własnej inicjatywy kierownik zakładu pracy 
może wprowadzać - z zachowaniem 42-godzinnego ty
godniowego wymiaru czasu pracy oraz 38 dodatkowych 
dni wolnych od pracy w roku kale ndai'lowym - dodatko
we dni wDlne od pracy w innych te rm in ach . niż okreśione 

w myśl § l ust. 3, jeżeli za tym przenwwiają względy 

pełnego wykorzystania maszyn i llrz L;.dzeń oraz utrzy
mania normalnego rytmu działaJnosci gospodarczej i usłu
gowej zakładu pracy. 

2, Termin6w dortatkowych dni wolnych od pracy, 
o których mowa w ust. L nie wy'll;ilcza się jednak Vi 

tygodniach, w których występuje) ok reślone odrębnymi · 

przepisami święta będące dniami wol nymi od pracy: 

3. W wypadkach szczególnych, nzasadnionych wzglę
dami technologiczno-ekonomicznymi. ·organy założyciel

skie, kierownicy jednostek nadrzędnych, a w jednostkach 
organizacyjr.ych spółdzielcz0ści- rady nadzorcze spół

dzielni. w zakładach własnych spóldzielni lub związku 

spółdzielczego - zarządy spół,dzlelni lub związku spół

dzielczego mogą wyrazić zgoJę na usta]epie terminów 
dodatkowych dni wolnych od pracy również w tygo
dniach, iN których występują określone odrc;bnymiprze
pisami święta będące dniami wolnymi od pracv. 

§ 3. 1. Dodatkowe dni wolne od pracy. wynikające 
z rozkładu czasu pracy, o którym mo wa w § l. nie są' 

wliczane do urlopu wypoczynkowego, jeżeli przypadaj4 
na pierwszy i ostatni i:Izień urlopu. 


