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4. Miernikiem produkcji jest wartość px;odukcji koń
cowej netto. liczona w cenach realizacji. stanowiąca 
wartość sprzedaży produkcji podstawowe}: 

1) pomniejszoną o . zakup pas:ł. nasion ł sadzeniaków 
oraz surowców dla przetwórstwa rolnego i inwenta
rza aywego.' 

2) powiększoną lub pomniejszoną o · różnicę wartości 
atanu zapasów. inwentarza żywego i produkcji nie 
J:akończonej. zaliczonej do produkcji koncowej netto. 
na koniec roku w porównaniu z ich stanem na po
czątek roku. 

ł 3.. Srodki wydatkowane na pr~rost wynagrodzeń 
wypłaconych ponad wskaźnik wolny od obciążeń podle
gają obciążeniu według następującej skali: 

Procent przyrostu wynagro- Stawka 
Lp. dzen ponad poziom wolny 

obciążeń w 'I. 
odubciązeń 

1 do 2 25 
2 ponad 2 do 4 50 
3 ponad 4 do 5 75 
4 ponad 5 do 6 

, 
100 

5 ponad 6 do 1 200 
6 ponad '] 400 

§ 4, Przyrost kwoty wynagrodzeil ustala się przez 
porównanie wynagrodzeń wypłaconych w ciężar kosztów 
za dany rok z wynagrodzeniami wypłaconymi za po .. 
przedni rók. z tym że nie uwzględnia się wartości 
świadczeń wydahyćh pracownikom w naturze bądź ekwi
walentów pieniężnych za te świadczenia, przysługujących 
na podstawie układu. zbiorowego' pracy dla pracowni
ków zatrudnionych w' ' kółkach rolniczych i spółdzil'}Jniach 
kółek rolniczych z dnia 23 grudnia 1974 r .. z późniejszymi 
zmianami. 

-§ 5. Premie .l nagrody wypłacone z czystej nad
wyżki biJansowej do poclziału ' podlegają obciążeniu w 
zależności od kwoty premii i nagród wypłaconych za, 
dany rok w stoslInku do kwoty wynagrodzeń WypilI
conych w ciężar kosztów . za rok poprzedni, ustalonej 

. zgodnie z f •• według następującej skali: 

Kwota premii I nagród wypła-
conych z czystej nadwyżki bi-
lansowej' do podziału w sto- Stawka 

Lp. sunku · procentowym do kwo- ()bciązen 

ty wynagrodzeń wypłaconych w 0/. 
w ciężar. kosztów działalnaś(:i, 

w roku . poprzednim 

1 do 7 O 
2 ponad 7 do 8 100 
3 ponad 8 do ' 9 150 
4 ponad 9 ' d() 10 .200 
5 ponad 10 300 

§ 6. 1. Kwoty obciążeń naliczonych wedlug zasad 
określonych w rozporządzeniu podlega-ją przekazaniu na 
scentralizowany rachunek Krajowego Związku Rolników. 
Kółek i Organizacji Rolniczych, zwany dalej "scentrali
zowanym rachunkiem". 

2. Wpłat obciążeń na scentralizowany rachunek do
konuje się jednorazowo po zakoilczeniu roku, w terminie 
nie przekraczającym 30 dni od dnia weryfikacji rocznego 
sprawozdania finansowego. 

§ 7. 1. Srodki finansowe uzyskane z obciążeń, prze
każane na scentralizowany rachunek, Przeznacza się na' 
pomoc jednostkom gospod§irczym działającym w trudnych 
warunkach przyrodniczo-ekonomicznych. 

2.' Prezes Zarządu Krajowego ' Związku Rolników. 
Kólek i Organi zacji Rolniczych w uzgodnieniu z MiI).i
strem Finansów określi szczegółowe zasady wykorzysta
nia środków. o których mowa w lIS~. 1. 

< 
§ 8. Wsk3źni~_ przyYostu wynagrodzeń wolnego od 

obciążeń na 198:1'r. ustala się w wysokości 17%. a na 
1985 r. w wysokości 12% • 

§ 9. \AI sprawach nie uregulowanych w rozporządze
niu stosuje się ' przepisy dotyczące szczegółowych zasad 
obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na 
Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej. 

§ 10. Rozporządzenie wchoclzi w zycie z dniem ogło
szenia .i ma zastosowanie do rozliczeń począwszy od dńia 
l stycznia 1984 r. 

Prezes Rady 'Ministrów; W z. Z. ]\'1essner 

ROZPORZĄD1.ENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 lutego 19ą5 r. 

2młenlające r(Jzpol'Ządzenle w sprawie 8Zczegół~wycb l.asad gospodarki fiołlDSowej 
oru doatosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 

niektórych przedsiębiorstw. ' 

przedsiębiorstw państwowyc:b 
państwowych do spec'yflkl 

Na podstąw i a art. 3 ust. 6, art. 7 ust. 3, a rt. 22 ust. 4. 
art. 38 i 39 ustawy 'z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce 
finansowej przed siębiorstw państwowych (Dz. p. ' z 1984 r. 
Nr 16, poz. 74. Nr 26, poz.J29, Nr 34, poz. 1s! i Nr 54. 
,poz. 275) zarządza się, co następuje: 

ł 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospo
darki ąnansowej ,przedsiębiorstw państwowych oraz do-

stosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej 
przedsiębiorstw panstwowych do specyfiki niektórych 
przedsiębiorstw (Dz . .D. z 1984 r. Nr 20, poz. 95 i Nr 51. 
poz. 264) wprowadza się nastęoujące zmian y: 

l) w § 14 w ust. l w pkt 2 wyrazy: .. .na wojewódzki 
rachunek bankowy rezerwy środków budżetQwych 

przezn'acz€>nych na finansowanie inwestycji" zastę
puje się wyrazami: ;,na dochód w!aściwego budżetu 
terenowęgo"; - . 



'; 

" 

,- ' " 

' 111 Poz. 41 i 42 

ił w ł , 19 ust. ł otr,z:yIJ)uje brzmienie: 

"L Przedsiębiorstwa, o których mowa wart. 26 
ust. 2 ustawy, ., tworzą fundus'l; :postępu technicz
no-ekonomicznego ' z obciążających koszty ich 
działalności odpisów określonych w procentach 
w stosunku do wartości: . 

, I 

l) sprzedaży wyrobów, r,Qbót i usług własnej 

produkcji oraz patentów, licencji i innych 
osiągmęc naukowo-technicznych, z wyłącze

nlem sprzedaży wewnętrznej nie zrównanej 
zgodnie z odrębnymi ' przepisami ze sprzedażą 
poza przedsiębiorsfwo, 

2) marż, prowizji oraz inaych wpływów z tytułu 
usług ha!ldlowych, realizowanych w związku 
ze sprzedażą towarów, 

W zakresie sprzedai;y wyrobów. robót i usług 
oraz w ' zakresie marż, prowizji i innych wpły
wów z fytułu usług handlowych stosuje się 

przy naliczaniu' odpisów na fundusz postępu 

techniczno-ekonomicznego odpowiednio przepisy 
art. 3 ustA i 5 , ustawy.", 

3) w . § 41 dodaje się usL 3 Vi brzmieniu: 
,,3. Stawkę odpisów na fundusz, o którym mowa w 

ust. 1 i 2, uzależnioną od wielkości wydobycia 
w kopalniach, oraz szczegółowe zasady gosporla
rowania tym funduszem okreś la organ założy

cielski 'w porozumieniu"'?: Ministrem Finansów.", 

4) w § 50 w ust. ' 1 po wyrazach: "przedsiębiorstwa 
handlu artykułami technicznymi "El met" stawia się 
przecinek i dodaje wyrazy : "Przedsiębiorstwo Obro
tu Towarowego Przemysłu Skórzanego "Polbut"l, 

5) w § 78 ust. l otrzymuje brzmienie : 
"I. Przedsiębiorstwo tworzy fundusz postępu tech· 

niczno,ekonomicznego z obciążających ' koszty 
jego działalności odpisów, określonych W pro~ 
centach w · stosunku do wartości, o której mowa 
w § ł9 ust. L"; 

6) § 95 otrzymuje brzmienie: 
.. § 95. 1. Do nagród ipremi1wypłacanych w 1985 c. 

z zysku osiągniętego za 1984 r. nie ma , Z4~ 

------------------------------------
stosowania przepis § 5 ust. 5, zzastr.ze· 
żeniem przepisu ust. 2. 

2. Wypłaty nagród i premii mogą nastąpić 
. przed zweryfikowaniem bilansu zal9B4 l 
w wysokości nie podlegającej ohciążeniom 
na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawo
dowej, nie wyższej jednak niż wynosi 
kwota zysku do podziału pozostająca d;)! 
-dyspozycji przedsiębiorstwa po zmniejsze
niu tego zysku o kwoty: 
I) obowiązkowego odpisu na fundusz ., re

zerwowy, 
2) należny(;h obciążeń na Panstwowy 

Funclusz Aktywizacji. Zawodowej z ty
tuł 'L1 przyrostu wynagrodzeń w 1984 r. 
i za lata ubiegłe, 

3) innych w'yp/al i zobowiązań pokrywa
nych z zysku do podziału. 

3. Wypłaty nagród i premii w wysokościpl)~ 
' wodującej obciążenie mogą być dokonane 
dopiero po zweryfikowaniu bilansu za 
1984 r. 

4. Jeżeli wypłacona , kwota nagród i premii 
z zysku do podżialu' osiągniętego za 1984 r .• 
ustatonego w óparciu o zweryfikowany 
bil,ans, jest wyższa od kwoty zysku pozo
stającej po zapłaceniu należnych obciążeń 

na Państwowy Fundusz Aktywizacji Za
wodowej oraz innych zobowiązań, różnica 

nie , znajdująca pokrycia w zysku za 19,84 r. 
podlega potrąceni1,l , w pierwszej kolejności 

z z'ysku do podziału oSią,gniętego w 1985 r. 
i pomniejsza ona równocześnie fundusz za
logi za ten rok 'w częścl przewidziane) 
w planie na nagrody i premie." 

§ 2. Ro:zporządzenie ' wchodzi w życie II: dniem ogło· 
szenia z mocą od dnia 25 lutego 1985 r., z tym te prze' 
pisy § l pkt 1-5 mają zastosowanie do rozliczeń za okres 
od dnia l stycznia f985 r • 

Prezes Rady Ministrów: w z. l. MeS8Jl~r 

ROZPORZĄDZENIBRADY MINISTRÓW . ' z dnia 6 marca 1985 r . 

w ,prawie organlza~fl, zasad l zakresu ' ddałanla PmslwoweJ Rady Gospodarki Przestrzennej. , 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 
1984 r. . o , 'planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 35;
poz. 185) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Państwowa Rada Gaspodarki Przestrzennej 
działa przy Radzie ,Ministrów jako jej organ doradczy 
l opiniodawczy w 'sprawach planowania i zag,ospodaro
wania przestrzennego. , 

wach kształtowania' polityki przestrzennej l zapewnienia 
ładu przestrzenneIJo, a w szczególności: 

1) opiniowanie · ProjektÓw założeń i ' projektów planu 
zagospodarowania przestr'zennego 'kraju oraz Wybfil· 
nych opracowań studialnych (przedplanow:ych) do 
tego' planu o charakterze problemowym. opiniowanie 
wariantów koncepcji zało,żeń i projektów narodo
wych planów społeczno-gospodarczych z punk.tu wi· 

§ 2. l. D'o zakresu ' działania Paiistwowej Rady dzenia przestrzennej i regionalnej polityki państwa, 
' Gaspodarki Przestrzennej, zwanej dalej "Radą", • .należy 2) opiniowanie projektów wybranych planów regional-

przygotowywanie dla Rady Ministrów, Prezydium Rządu nych, planów obszarów funkcjonalnych, w ,tym W, 

oraz Prezesa Rady Mjnis t.l~w opinii, w sprawach plano- szczególnooicl.a,glomeracji miejskich, 
wania przestrzennegQ, oraz propozycji i wnios~ów w spra· -: ' 3) opiniowanie propozycji w sprawach lokalizacji inwe .. 

,I 




