
r;d8D. Ustaw Nr 17 

f l. Zanlldzenl. • podzlal. blatytuc Ji arty.tyc:sMJ 
powinno zawi.r.~1 

l) określenie .' terminu .. tania 4ai.łalnośc1 Instytucji 
artystyczn.j, 

I) określenie Instytucji artystycmych, które ~dll utwe
none w wyniku podziału, 

S) ok.reślenie zakładów ł innych jednostek organizacyj
nych włączonych do Instytucji tworzonych w wyni
ku podziału, 

~) ustalenie zasad podziału innych składników mienia 
przejmowanych przez te instytucje. zasady podziału 

planów finansowych oraz zasady przejęcia zobowi~· 
lań i wierzytelnośc1 przez instytucje powstajllc. W' 

wyniku podziału. 
f 10. Właściwy organ założycielski wydaje zarq

henie o utworzeniu nowych instytucji artystycznych. 

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

R.ozdział 3 

LikwJdacja Instytucji artystycznych. 

ł 12. Likwidacja instytucji artystycznejpoleg. IlII. 
lałkowitym zakończeniu Jej działalności. 

ł 13. 1. Przed podjęciem decyzji o Ukwldacji Indy
~cji artystycznej organ założycielski przeprowadza ~ 
IItępowanie przygotowawcze. 

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

3. Skład zespołu przygotowawczego określa organ 
Sdło:tycielskl. W skład . zespołu przygotowawczego powl
Dlen wejść przedstawiciel komicji kultury rady naro
iłowej. -

I 14. ZarZ4dzenie , Ukwidacjl Instytucji artystycznej 
powinno zawierać: 

l) oznaczenie instytucj1 Irtystycznej podlegającej IIkwi
Ł dacji, 

Poz. 69 I !I 
Ił ~.cz.ni. lłkwidatora, 

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

tywneJ Instytucji Irtystycznej. 

I 15. Instytucja artystyczna w · likwidacji może by. 
prowadzona pod Jej dotychczasową nazwą. z dodani" 
wyrasów: .,w likwidacji". 

I 16. 1. Do czastC zakończenia likwidacji mienie. 
Ittwidowanej instytucji artystycznej zarządza lik widator, 

2. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektor. 
instytucji artystycznej w zakresie niezbędnym do zakoń
cMIlia działalności likwidow~nej instytucji artystyczne).: 

S. Z dniem otwarcia likwidacji instytucji ar tystyc .. 
n.] wygasają _wszelkie uprawnienia pełnomocników insty" 
tucji artystycznej udzielone przed tym dniem. 

I 11. Do obowiązków likwidatora należy w szczegó1-
ilOŚci: 

l) xgłoszeniedo rejestru Instytucji artystycznych wnio
sku o wpisanie otwarcia likwidacji instytucji arty; .. 
• tycznej. 

I) zawiadomienie banku finansującego instytuc ją 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 likwidac ji). 

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

Rozdział " 

Przepisy końcowe. 

f 19. W I!prawach związanych z podziałem. łączeniem 
ł lłkwidacją instytucji artystycznych. dotycząc ych rachun
kowości instytucji artystycznych, stosuje się odpowiednl~ 
przepisy ustalone dla przedsiębiorstw paristwow ych. 

f 20. Rozporządzenie wchodzi w życie :z: dni em oglo-
,zenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. SzaJajda 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 marca 1985 r. 

W sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Instytucji artystycznych. 

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

R.ozdział l 

Przeplsy ogólne. 

" 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; · 

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

Rozdział 2 

Zasady . fInansowania instytucji. , 

." . 

f 2. Instytucja prowadzi · samodzielnie gospodartt 
finansową. pokrywając ż · uzyskanych przychodów I do
tacji koszty działalności ~ zobowiązania wobec budżetu. 
Fuildusżu~ Rozwoju Kultury.hanków, dostawców oraz wy. 
datki · na rozwój ~ i inne potrzeby. ' 
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~§ 3. 1. Wynik finansowy instytucji.tanowi różnicę 
między przychodem ze sprzedaży a kosztama dzłałalnołcł, 
skorygowan/ł -o przyznane dutflcje, podatek obrotowy oraz 
saldo str at i zysków nadzwyczajnych. 

2. Wynik finansowy dodatntjest zyskiem, a wynik 
finansowy ujemny - stratą inFItytucji. 

§ 4. I. W celu ustalenia właściwej podstawy dOI 

1) podziału wyniku finansowego. 
2) rozliczenIa z Funduszem Rozwoju Kultury, 
3) rozliczenia z budżetem państwa 

roclny bilans instytucji I wykazany w nim wynik finan
sowy podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność 

i pr a widłowość yv trybie przewidzianym dla weryfikacji 
rocznych bil'ansów przedsiębiorstw państwowych. Wery
fikacji rocznego bilansu instytucji dokonuje właściwy 
organ MinIstra Finansów., 

2. Organ zalożycie!ski dekonuje corocznej oceny 
wyników ekonomicznych instytucji. 

§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji 
jest pian dzi ilłalności. 

2. Plan działalności Instytucji na okres roku kalen. 
darZtl wcgo powinien zawierać co najmniej: 

1) pl an repertuarowy Illsługowy. 
2) plan przychodów ze sprzedaży. 
3) plan kosztów z podziałem na: 

a) koszty zmienne działalności instytucji, 
bJ koszty stałe działalności instytucJI, 

4) plan dotacji. 
5) plan remontów i konserwacji środków trwałych. 
6) pltln inwestycji. 

§ 6. Przez przychody, o których mowa w f 2 I 3. 
rozumie się w szczegÓlności przychód ze sprzedaty n. 
rynku krajowym i zagranicznym usług, robót, wyrobów, 
towarów i materiałów. 

§ 7. 1. Koszty zmienne działalności inltytucjl obe}o 
mują następujące koszty przygotowania l prowadzenia 
planowanej działBJności usługowej: . 

1) w ')/nagrodzenia, wraz z obligatoryjnymi narzutami. ze
społu artystycznego i dodatkowe wynagrodzeni. H

społu technicznego 
2) koszty zużycia materiałów koszty podlóty lłuibo. 

wych i pozostałe koszty usług materialnych I ni .. 
materialnych, 

3) koszty usług transportowych dotyczące działalnołcł 

objazdowej. 

2. Do kosztów stałych działalności Instytucji nUcza 
się koszty ' nie obejmuJ_c. przygotowania i realiucJ' 
usł llg objętych planem działalnoscl _instytucji, a 111. 
szczególności: 

1} wynagrodzenia oru obligatoryjne nar&uty na te wy
nagrodzenia. nł. wymieni on. w ust. 1 pkt 1, 

2) koszty energU weałołcl. 
3) kO$zty amortyzacji. luiycia materiałów l przedmJo

ió~ nietrwałych. usług transportowych,podr6iy 
służbowych i pozostałyćhusług materialnych , l ni.
materialnych, 

4) odpisy na fundusze ,socjalny I miesZkaniowy, 
5) odpisy na fundusz r.montów. 

La. ' h Dotacje zPUl'tduszuRozwojuKultury n. dzia
,łaJność instytucji ustala lię wplanił dla , ty~h instytucji, 

których przychody.sprzeddy -nie pokrywaj, kO,sztów· 
działalności. 

l. Dotacje na działalność ;nstytucji służą do afinan. 
lowania: 

1) kosztów zmiennych działalności instytucji, 
l) kosztów stdłych działalności instytucji. 

ł 9. t. Wysokość dotacji na koszty zmienne dzfa- , 
łalności instytucji jest ustalana na każdy rok na pod. 

. stawie zatwiHdzonego planu repertuarowego 1 usługo
wego, z uw'zględnieniem poziomu frekwencji i aktualnegó 
poziomu cen, taryf l stawek wynagrod~eń oraz planu 
przychodów ze sprzedaży. Przy określaniu wysokości do
tacji na koszty zmienne uwzględnia się potrzebę zapew
nienia instytucji dodatniego wyniku finansowego. 

2. Zlecone w c1lagu roku przez organ założyclelskł 
dodatkowe zadania w zakresie repertuaru i usług. wy
magające wzrostu dotacji, powodują korekty planu koss
Łów i dochpdów na dany rok. 

f 10. 1. Dotacje na pokrycl. stałych kosztów utrzy
mania instytucji ustala lię: 

l) dla instytucji Istniejących w dniu wejścia w życie 

r01.:porz/ldzenia - w wysokości kOlztów stałych s 
ostatniego roku działalnołci, 

2) dla instytucji nowo tworzonych - .a podstawie pla
nowanych koszt6w. 

2. Wysokość dotacji okr"lona w u.L 1 podlf!94 !to. 
rekci. w planach rocznych: 
l} w razi. zmiany warunk:ów działania instytucji (W' 

szczególności lokalowych). 
J) o wskaźnik ultalony na każdy rok przez Ministra 

Kultury i Sztuki. uwzględniający zmiany cen, taryf 
I sŁawek wynagrodzeli orAZ poprawę warunk6w dzia
łalnołcl Instytucji. 

3. Wysokość ustalonej dotac:jt nie ulega zmianie prz., 
rozUczeniu wyniku za okrel Iprawozdawczy. 

ł 11. Instytucja może otrsymywać darowizny. Zwi,
sane s nimi dodatkowe zadania repertuarowe lub zmiany 
w pla'nie repertuarowym wymagają zatwierdzenia przez 
.rgan założycielskI. 

f 12. Instytucja może Przyjłlć, do wykonania inn. 
Ilecone jej zadania, nie przewidziane w planie działal-
ności, pod warunkiem pełnej odpłatności. . 

Rozdział J 

W ynlk finansowy I Jego podllał. 

f 13. 1. Zweryfikowany zysk instytucji. po pomnie} 
,I!:enlu o należny odpis na rZeCZ Funduszu Rozwoju Ku'" 
tury z tytułu zysku, stanowi zysk do podzla;łu. 

2. Podstaw~ odpisu, o którym mow.w u,l 1, jest 
zweryfikowany zysk instytucji. podwyżizony o koszty 
l straty uznane- za nie uzasadnione przy opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym jednostek gospodarki Ulpolecz
nlonej.Wskaźnik procentowy tego odpisu wynosi 50'/, 
dla instytucji. którychrentov.'ność . przekracza 1 OO/I.lnsty
tucje o rentownoś.ciponiżej 100f. są zwolnione od tego 
odpIsu. Wskaźnik procentowy rentowności ustala sifl jako 
Ito9unek ' :z:yskudo ' sumy kosztow' d'Zialalności; pomniej
szonej o kószty~ eneton imateti'.łów.· :>,r 
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3. 7 zysku do podziału jest dokonywany obowiązko
wy odpis na fundusz rezerwowy. a nast~pnie najem. 
.,bciązenie na Fundusz Rozwoju Kultury z tytułu wzrostu 
wynagródzell. Pozostałą część zysku do podziału i.nsty-

. łucja może przeznaciyc na fundusz rozwoju I na fundusz 
za logi. 

4. "'!platy z tytułu ' odpisów z zysku podlegają prztl
kaz"miu na Fundl,lsz Rozwoju Kul,tury w lerminac;h prze
widzianych Clid płatnosci podatku dochoąo .. vego przez jed
nostki gospodarki uspołecznionej. 

Rozdział .. 

Fum!usulnst)'tucjl. 

§ 14. 1. Instytucja posic1da fundusz statutowy, od· 
rv;j":Jcl edlającj' WilTtość powierzonej jej do użytkowania 
CZf; ,"ci mienia ogólnonarodowego. Na fundusz ten składają 
lię "" szczeGólności wartość netto środków trwAłych. war
tosli [)iem~terialne i prawne oraz wartość środków 
ob! o(.owych przekazanych instytucji przez ' organ załoiy-
ci€- ~skL . 

2. Fundusz statutowy jest zwląkszany o wartość 

5X0dków trwałych. wartości niematerialnycb i prawnych 
OJOt'. ~rodków obrotowych otrzymywanycb nieodpłatni. 

ł fj[:iltlsowanych oz funduS1urozwoju iub innych hmdu
az6w in!'tytvcji. & pomniejszany o wartość irodków trwa
łych oraz wartości niematerialnych I prawnych pIzeka
vmych nfeodpłatnie, · zlikwidowanych lub sprzedanych, 
8 t"kże o umorzenie środkÓw trwałych oraJ w6rto~c1 nle
Jl1<tterilllnych i prawnych. 

3. Mmister Jlinansów w porozumieniu z Ministrem 
Kullury i Sztuki może określać inne ty1uły zwięks2:anlll 

I :if,'niejszania funduszu statutowego. 

§ 15. I. Instytucja tworzy' fundusz r,ezerwowy. fun
<lu~:<: rozwoju, fundusz remontów. zakładowy fundusz 
aocialny i zakładowy fundusz mieszkaniowy. Pon--adto 
Instytucja może tworzyć fundusz załogi. fundusz wybit
nych osiągnit.~ć artystyc7.nych. fundus7. na inwestycje oraz 
Inr:e fundusLe określone przez Ministra Kultury lSńukf 
'W ;:,o!olumieniu z Ministrem Finansów. 

2. lnstyt'Jcja gromadzI środkI zakładowego funduszu 
locjalnego i :zakładowego funduszu mieszkaniowego n:lj 
wyodrębnioll ych rachunkach bankowych. 

§ 16. 1. Pundusz rezerwowy tworzy sIę l odpisów 
t; zysku do podziału. Odpis na ten fundusz nie może byĆ 
lIi:blY niż WilI, zysku do podziału. Instytucjll może :za
niechać odpisów na fundusz rezerwowy. gdy stan tego 
funduszu przekroczy równowartoM ').Ol. kosztów dzlałal
liosd instytucji w roku sprawozdawczym. 

2. Fundusz rezerwowy instytucja przeznacza na po
krycie strat.' 

3. Jeżeli po pokryciu strat sttm' funduszu rezerwo
'\"'p'Jo przekracZtt 0.5% kosztów działalności w roku Ipre
Wot:dawczym, instytucja może zasilać z funduszu rezerwo
wego fU .. !ldusz rozwoju. z tym że stan funduszu rezerwo
""12go w takim wypadku nie może ulec WlP..iejszenlu po
Ilitej 0.5"/& kosztów działalności w roku sprawozdawczym. 

I 17. 1. Pundusz rozwoju jest tworzony z częŚci 
zysku do poczIału. i z calości odpisóW amortyzacyjnych 
(.d łrodków trwałych oraz wartości niemitterialnych 
1 piawnych .. 

2. Nil fundusz rozwo!u wpływają ponadto: 
l) udział w inwestycjach wspólnych . 

l) koszty i dochody z tytułu likwidacji środków trwa
łych. X wyjqtkiem środków trwałych służlicych za kła· 
doweJ działalilOścl ,socjalnej oraz ' zakłildowych do" 
mÓw mieszkałn ych. 

3) część funduszu statutowego. ktÓra nie służy na po
krycie środków trwałych oraz wartości niematerial· 
nych i prawnych, a jest zbędna do finansowania środ
ków obrotowych. 

-'} dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury. 
5) inne 6rQdk1 określone 'w odrębnych przepisach. 

3. Fundusz rozwoju Jest przeznaczony w pierwszej 
kolejnoścf nll Ipłatę rat kredytów bankowych. 

4. , Pozostała po spłacie ,,rat kredytów bankowych 
część funduszu rozwoju moze być przez instytućje prz.
znaczona samodzielnie na ce~e inwestycyjne oraz na fi
nansowanie zapasów środków obrotowych w drodze za
silania funduszu statutowego. 

f 1& .t. Fundusz wybitnych osiągni€;<: ćiftysty cznycb 

tworzy lłę I nagród pienięznych otrzymanych przez insty- ' 
tucję na konkursach, festiwalach , przeglądach, ił !.3kże 

z: nagród przekazywanych prze? organ założycielski oraz 
inne osoby prawne l fiZyCZ'lH~ dla całej załogi luh osób 
wskazanych przez przekazujących nagrodj-, 

.2. Fundusz wybitnych osiągnięć artystyczJlych prze
xnacza się na, wypłaty dla osób. które przyczyniły sj~ 

do uzyskania wyróżnienia. 

3. Regulamin wykorzystanIa funduszu wytUnych 
osiągnl~ć artystycznych ustala dyrektor w pO[l:n\J!l1ieniu 
s radłl artystycmo-programową. 

-4. Wypłat nagród . .z. funduszu wybitnych o"ją~]ni(~Ć 
etrtystycznychnie zalicza się do wynagrodzeń. 

I 19. 1. Instytucja może tworzyć Z<Zyskll dp podziału 
fundusz załogi z przeznacz<wiem na wyplatE;' D:;g,r ód indy
widualnych i premii oraz na 'zasilenie :<.iklado\V';Th fun
duszów socjalnego i mieszkaniow{·go. 

2. Instytucja samodzieinie ustala zasady nt:grćldza
nla pracownikÓw. stosownie do potrze h i środków two
rzonego z zysku do podzill/l1 htndUSZll zdogi. , WySC>KOŚĆ 

nagrody dla dyrektora naczelnego i dyrekbra artv:'tycz
nego ustala organ założycielski. z tym że dla ÓY!("ktora 
artystycznego - Da wniosek dyrektmd nC!.cze;neq~), 

3. Wypłaty indywidualnych nagród i prerm} z hm- ' 
duszu załogI podiegają obciążeniu na rzecz F"nclu ~ Lu R<"\1.

woju Kultury na ' lasadll:::h ' określonych w § 22 ust. 5. 
Obciążenia te zmniej,<:zają fllnduszzałogi. 

§ 20. 1. Fundusz remontów two.rzy się z od ;}isów w 
ciężar kosztów w wysokości określonej corocznie przez 
Min!stra Kultury i Sztuk! w porozumieniu z ~,rjnistrem 

Finansów. z zastrzeżeniem przepisu § ~2. 

2. Na fundusz remontów wpływają ponadto dotacje 
z Funduszu Rozwoju Kultury i inne dotacje celowe, 

3. Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury mają cha
rakter celowy f podłegają indywidualnemu rozliczeniu. 

4. Srodki funduszu remontów są przeznaczone na' 
konserwacje i remonty środków trwałych. z wyjątkiem 
środków lr'Niilych ' dzlałalnQści socjalnej i zakładowych 
domów mieszkalnych. 
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§ 21. · Żakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy 
...., tworzy się i wykorzystuje według przepisów o zakłado· 

wycb funduszach socjalnym i mieszkaniowym. obowiązu· 
l4cych w przedsi ębiorstwach państwowych. . 

l 

Rozdział 5 

Z&§ady flDaD.o~anla wyDagrodEeia. 

§ 22. 1. Instytucja ustala samodzielnie wielkość 
'rodków na wynagrodzenia . w ramach posiadanych możlI· 
wośCi finansowych. 

2. Wynagrodzenia obejmują wydatki pieniężne oru 
warlość śwla<tc:;zeil w naturze bądź ich ekwiwalenty, po
niesione bezpośrednio przez instytucję, na z(lsadach okre
ślonych w odrębnych przepisach, na opłacenie pracy wy
konanej przez osoby fizyczne na jej rzec! niezależnie od 
tróde ł finansowania. 

3. Wszystkie wynagrodzenia, poza nagrodami I pre
miami wypłacanymi z funduszu załogi. tworzonego I zysku 
do podzia łu oraz funduszu wybitnych oSiągnl"ć artystycs
nych, obciążają koszty właściwego rodzaju działalności 

Instytucji. 

4. Zasady ustalania wysokości rekompensat II tytułu 

wzros tu cen detalicznych oraz kwalifikacji tych rekompen
lat określają odrębne przepisy . Rekompensaty wypłacane 
pracownikom stanowią składnik wynagrodzeń. 

5. Srodki wydatkowane na przyrost wynagrodzeń w 
stos unku do roku poprzedniego podlegajll obclllienlu n': 
rzecz Fund uszu Rozwoju Kultury według zasad stolowa
nych przy obciążeniach na rzecz Państwowego Punduszli 
Aktywizacji Zawodowej. 

6. Wydatki, które zgodnie z· art. 6 ustawy II dni. 
29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywiza
cji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz~ 334) s, pokrywane 
z tego Funduszu, w instytucjach są fin ... nsowane :I PUll
duszu Rozwoju Kultury. 

Rozdział 6 

Finansowanie Środków obrotowych. 

§ 23. 1. Instytucja finansuje środki obrotowe z tej 
czę~c i funduszu statutowego, która nie służy na finanso
wanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
I pra\\'n ych. 

2. Srodki obrotowe mogą być w całości finansowane 
z fu nduszu statutowego. Na finansowanie ~rodków obro
towych nie znajd ujących pokrycia w funduszu statuto
wym in stytucja może zaciągać w banku k redyty obro
towe. 

Rozdział 7 

Fin ansowanie środków trwałych. 

§ 24. Srodki trwale instytucji podlegają amortyzacji 
według zasad obowiązujących w przedsięb iorstwach pall-
Itwowych. . 

§ 25. 1. Instytucja podejmuje inwestycje w ramach 
posiadanych środków przeznaczonych na ich Hnanso- · 
wanie. 

2. Na inwestycje podejmowane na podstawie decyzji 
organu administracji państwowej instytucja otrzymuje do
tacje na fundusz inwestycyjny. Dotacje te są lokowane 

na odrebn ym rachunku bank uwy m, a ich źródłem nhlg~ 

być fundusze będ!łce w gestii orgilnu wy"ającego deq'7.j • 
o podjęciu inw~stycji. 

§ 26. 1. . Inwestycje instytucji, z wyjątkiem inwestycji 
wcjalnych i mieszkaniOWYCH, są hnansowdne ze środków 
funduszu rozwoju. Instytucje mogą zaciągać kredyty ban
kowe na finansowanie inwestycji. 

2. Kredyt na finansowanie inwestycji. o którym 
mowa w ust. 1. jest spłacany przez .instytucje ze środków 
funduszu rozwoju w okresie ustalonym w umowie kre
dytowej. 

§ 27. Inwestycje instytucji, w których wynik.u mają 
powstać obiekty zakładowej działalności socjalnej, oraz 
układowe inwestycje mieszkaniowe są finansowane we
dług zasad obowiązujących przedsiębiorstwa państwo \ve. 

Rozdział 8 

Roz1łcz('.nla I bu:dtetem państwa. 

ł 28. Instytucje płacą do budżetu państWII, na za511-
dach określonych w ustawie o opodatkowaniu jednostek 
gospodarki uspołecznionej, podatek obrotowy i pod atek 
od płac oraz podatki wynikajllce ze szczególnych ustaw 
podlltkówycru 

Rozdział 9 

Zobowiązani. ,podatkowe. 

ł 29. Przepisy ustawy o zobowillzaniach podatko
wych majlł Z4stosowanie do należności wpłacanych da 
budietu państwa oraz wpłat z tytułu odpisów z zysku 
n. rzecz Funduszu Rozwoju Kultury. 

Rozdział 10 

RacbunkowoAl! lnstytucjL 

ł 30. 1. Za prawidłowe ustalenie stanu wyniku 
finansowego instytuc"ji oraz przestrzeganie zasad gospq· 
darki finansowej odpowiada naczelny dyrektor I główny 
księgowy instytucji. 

2. W instytucj ach, w zakresie ·praw i obowiązków 

głównych księgowych, weryfikacji rocznych' sprawozdań 
finansowych oraz podstawowych zasad prowadzenia ra
chunkowości, obowiązują przepisy ustalone dla przedsi~ 

biorstw. 
I 

Rozdzia ł 11 , 1 
-'1 ..., . 

Przepisy szczególne. przejŚclowe końcowe. 

§ 31. Rozliczenia dewizowe · są dokonywane prze'l 
Instytucje na zasadach obowiązujących przedsiębi or"twa 
panstwowe, których organem założycielskim jest Minister: . 
Kultury i Sztuki. 

§ 32 . . Odpis na fund usz remontów, o którym mowa 
w § 20, w la tash 1985-1987 wynosi 5~/o od wartości po
czątkowej środków trwalych wed ług stanu na dz.ieA: 
1 stycznia każdego roku. 

, § 33. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem Gylo. 
szen ia z mocą ocl dni" l stycznia 1985 r. 

Plezes Ruoy Ministrów; w z. Z. Szala jda 




