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RADY MINUT.GW,
warunków 1 trybu 'liczenia. dzielenia OTU likwi-

l dnia 25 Dlarca 1985 r. w sprawie IZczeg6łowych
dacji instytucji artystycznych
z dnia 25 ma rca -1985 r. w sprawie szczeg6towych zasad gospo,d arkl finansowej Instytucji artystycznych ,
z dnia 9 kwietnia 1985 r. zmieniaj lice rozporządzenia- w sprawie ogófii"ych zasad udzielania kredytów
na Zi!gospodarowanle dla młodych małfeństw l osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy
w sp/acie tych kredrtów
z dnia '15 kwietnia ' 1985 r. zm ieniaj ące rozporzlldzenle w sprawie zasad I trybu przydzi ału lokali
mieszkainych
z d:1ia 18 kwieinia 1985 r. w sp r<lwie zatwierdzeni a zmian statutu Polskiego Czerwonego Kr zyż a;
z dnia 19 kw ietnia 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych
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ROZPORZĄDZENIB RADY MINISTRÓW

z dnia 25 marce. 1983 r.

w !!praw!e lIzCleqÓIf)w"ch warunków I trybu

łączenIa,

dzielenia oraz likwidacji Instytucji artystycznycli.

§ 3. Przejęcie. majątku
Na podstawie a rt. 18 ·ust. 6 ustawy z dnia 28 grudnia
1984 r. o . instytucjach a rty stycznych (Dz. U. Nr 60. · nych dokonuje Instytucja
czenia .
. poz. 3(4) żarządza sft~ , co na s tępuje:

Łączenie

1

Instytucji artyst rcznych.

§ 1. 1. Łącz e nie instytucji artystycznych polega na.
utworzeniu jedn rd jnst~' tucji artystycznej, w której skł ad
wchodz ą zaloqi i cz ę';c i m ienia ogólnonarodowego nale*4ce do dwóch luh wi f;cej instytucji podlegaJl\cych poł4 c zeniu.
'2,
Poza ~rzypadkami ' szczególnymi łączenie Instytucji artyst yczn yeh następuje pierwszego dnia roku ka;lendarzoweg o.
~

2. 1. Zarządzcl1ie o połączeniu Instyt ucji artystyc'lIlych powinno za wiera ć:
1) określenie łączonych Instytucji artystycznych.
J) nazwę. rodzaj. siedzibę I przedmiot działania tnstytucjl artystycznej powstałej w wyniku połączenia.
ł) określenie terminu połączenia
łączonych
Inst ytucji
artystyczn ych.
2. Jeżeli łączenia Instytucji a rtys t ycznych nastf;puje
W ciągu roku. w zarządzeniu. o którym mowa. w ust. 1.'
nalezy w szczególności określić zasady łączenia pl'1n6w
finansowych oru podziału nilgród i premii.
3. W sprawach łącz.nia instytucji artystycznych
Iltworzonych przez różne organy założycielskie zarząd z e
ni. wydajll wspólnie te organy.

Instytucji artysty(;1loj
w wyniku poł",

powstająca

przejęcia
stanowill zweryfikowana
instytucji artystycznych.
§ 5. Przejęciu podlegajll wszystkie aktywa ł pasywa
ob Jęte błlan saml łączonych Instytuc ji artystycznych.
§ 6.. Instytucja artystyczna powstała w wyniku połą cz.enla odpowiada za zobowiązania połączonych tnsty..
tucJi oraz przejmuje ich wierzytelności.
~ 7. Instytucje artystycz ne. które uległy połączeniu t

§- 4.

R ozdzi ał

łączonych

bilanse

Podstawę

łączonych

wykreśla r;ią

z rejestr u.

Rozdział

D7.łelenle

:2

Instytucji Ilrtystycznycb.

§ .. 1. Podział instytucji artystycznej polega na
utworzeniu dwóch lub wi~cej instytucji w oparciu o wydzie ione, zorganizowane części załogi oraz zespoły środ
ków trwałych i odpowi adajqce im cz ę ści środków obrotowych nal eżąc e do in stytucji ulegającej pod/iałowi.
2. Po dzia ł instytucj i artyst ycznej może polegać równi e ż na wy łąc zeniu z inst ytucji artystycznej wyodrębnio
nej jednostki lub jednostek organizacyjnych w celu włą- .
czenia ich do innej Instytucji artystycznej. Zasady przekazania składników majątkowych ujętych w bilansie wyłączonych jednostek , określa organ założycielski.
3. Poza przypadkami szczególnymi dzielenie -Instytucji artystycznej następuje pierwszego dnia roku kalendarzowego.

r;d8D. Ustaw
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f l. Zanlldzenl. • podzlal. blatytucJi arty.tyc:sMJ
powinno zawi.r.~1
l) określenie .' terminu .. tania 4ai.łalnośc1 Instytucji
artystyczn.j,
I) określenie Instytucji artystycmych, które ~dll utwenone w wyniku podziału,
S) ok.reślenie zakładów ł innych jednostek organizacyjnych włączonych do Instytucji tworzonych w wyniku podziału,
~) ustalenie zasad podziału innych składników mienia
przejmowanych przez te instytucje. zasady podziału
planów finansowych oraz zasady przejęcia zobowi~·
l a ń i wierzytelnośc1 przez instytucje powstajllc. W'
wyniku podziału.
f 10. Właściwy organ założycielski wydaje zarqhenie o utworzeniu nowych instytucji artystycznych.

Ił

I 15. Instytucja artystyczna w · likwidacji moż e by.
prowadzona pod Jej dotychczasową nazwą. z dodani"
wyrasów: .,w likwidacji".
I 16. 1. Do czastC zakończenia likwidacji mienie.
Ittwidowanej instytucji artystycznej zarz ądza lik widator,
2. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektor.
instytucji artystycznej w zakresie niezbędnym do zakoń
cMIlia działalności likwidow~nej instytucji art yst yczne).:
S. Z dniem otwarcia likwidacji instytucji ar tystyc..
n.] wygasają _wszelkie uprawnienia pełnomocnik ów insty"
tucji artystycznej udzielone przed tym dniem.
I 11. Do

xgłoszeniedo rejestru Instytucji artystycznych wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji instytucji arty;..
• tycznej.
I) zawiadomienie banku finansującego instytuc j ą artY""
styczną o otwarciu likwidacji I o zakończeniu post..
powania likwidacyjnego.
'
3) .porządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacjI.
4) .porządzenie planu finansowego likwidacji (planu
pokrycia kosztów działalności .instytucji artystyczn.J
w czasie likwidacji I planu kosztów likwid ac ji).

l)

3

Likwidacja instytucji artystycznejpoleg. IlII.
Jej działalności.

lałkowitym zakończeniu

ł

13. 1. Przed podjęciem decyzji o Ukwldacji Indyartystycznej organ założycielski przeprowadza ~
IItępowanie przygotowawcze.

~cji

f 18. Nie zrealizowane przez likwidatora zobuw1~..
u.nil! oraz aktywa i pasywa instytucji artystycznej prz.JmuJ. org rln założycielski.

l. Do przeprowadzenia postępowania przygotowaw.
nego Ol.gan założycł~lskl powołuj. zespół przygotowawesy. Zespół bada przyczyny, cel. potrzeby l warunki
likwidacji instytucji artystycznej oraz przedstawia oplnl ••

iłowej.

Skład

Rozdział

Przepisy

przygotowawczego określa organ
Sdło:t ycielskl. W skład . zespołu przygotowawczego powlDlen wejść przedstawiciel komicji kultury rady naro3.

obowiązków likwidatora należy w szczegó1-

ilOŚci:

LikwJdacja Instytucji artystycznych.
12.

oper...

tywneJ Instytucji Irtystycznej.

Z dniem wpisu nowo utworzonych · instytucji
.rtystycznych do rejestru organ rejestrujący wykr.łta
ilzielonq instytucję z rejestru.

ł

lłkwidatora,

Ił .....cz.nl.dnia otwarcia HtWtdacjI,
4) .-naczeni. terminu zakończenia działalności

§ 11.

R.ozdział

~.cz.ni.

!I

zespołu

"

końcowe.

f 19. W I!prawach

zwią za nych z p odzi ałem. ł ą czeniem
instytucji artystycznych. d otycząc ych rachunkowości instytucji artystycznych, stosuje s ię odpowied nl~
przepisy ustalone dla przedsiębiors tw paristwow ych.
f 20. Rozporz ą dzenie wchodzi w ż ycie :z: dni em oglo,zenia.
Prezes Rady Ministrów: w z. Z. SzaJajda

ł lłkwidacją

-

I 14. ZarZ4dzenie , Ukwidacjl Instytucji artystycznej
powinno zawierać:
l) oznaczenie instytucj1 Irtystycznej podlegającej IIkwiŁ
dacji,
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z dnia
W sprawie

szczegółowych

25 marca 1985 r.

zasad gospodarki finansowej Instytucji artystycznych.

,te.

Na poCłatawłe art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia
r. o instytuc acb artystycznych (Dz. U. Nr 60. poz.
Ja.) urządza aię. co następuje:
R.ozdział

RADY MINISTRÓW

2. Zasady tworzenia systemów wynagrodz.eń pracoW'''
nlków instytucji określają odrębne przepisy.
Rozdział

l

2

."

.

Przeplsy ogólne.

Zasady ,. fInansowania instytucji.

" t. 1. Rozporządzeńie określa szczegółowe zasady
gospodarki finansowej instytucji artystycznych'. zwanych
dalej "instytUCjami", system rozlkzen z budżet.em pan.
Itwa. zakres stosowania priepisów ó zobowiązaniach ' po~
ilatkowych oraz zasady kształtowania funduszu plac; ·

pokrywając ż · uzyskanych przychodów I dotacji koszty działalności ~ zobowiązania wobec budżetu.
Fuildusżu~ Rozwoju Kultury.hanków, dostawców oraz wy.
datki · na rozwój ~ i inne potrzeby. '

f 2. Instytucja prowadzi · samodzielnie gospodartt
finansową.

