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OBWIESZCZENI! MINISTRA FINANSÓW 

, II dnia 15 maja 1881 r. 

'w spFawie ogłoszenia Jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów I dnia 28 czerwca , 1982 .. w ' lIprawte 
Izczegółowych zasad gospodarki finansowej przedslęblorlltw państwowych oraz dóstollowanła prlepllÓw ustawy 

, o góspodarce ,fInansowej przedsiębiorstw państwowych d.o specyfiki niektórych prz~slęblontw. ' 
, , 

t . 
1. Na p,oostawie §, 2 ro~porządzenia Rady MinllltrGw 

" ,z dnia · 2', listopada 1985 r. zmieniającego rozporządzenie 
" , ., ,w sprawie szczegółowyoh zasad gospodarki ' finansowej 

.przeds~ębiorstw· pailstwowych oraz dostosowania przepl
\5GW ustawy O' ' gospodarce ,finansowej ' przedsiębiorstw 

_' państwowych do specyfiki nieklórych 'przedsiębiorstw 
"/i, (Dz. U, Nr 55, poz. 283) , ogłasza się w załączn i ku do ni-

'~ nw'jszegb obwieszczenia jednolity tekst rozpu r ządzenia 
R'ad'y Ministrow -z dnia 28 czerwca 19132 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej prz0d się

' biors-tw , państwowych oraz dostosowania przepisów usta
wy o gospodarce fińansowej · przedsiębrorstw państwo

wych , do spe<ryfikL niektórych przedsi ębi orstw (Dz. Ui ' 
Nr 22, · poz. 156). z uwzględlfieniem: 

l) zmian wprowadzonych rozporządzeniami Rady Minl-
. sŁrów zmieniającymt' rozporządzeniew . sprawie 
sz\=żegółowych Zasad gospodarki finansowej przedsię
biorstw pal1stwowych oraz ' , dostosowania pT2:episów 
ustawy o gospodarce finansowej przed~iębiorstw pań
stwowych do specyf~ki niektórych przedsiębiorstwl 

al 'z dnIa 10 czerwca 1983 ,. 'r.(Dz. U. Nr 40, poz. 179 
i Nr ' 48. , poz. 217), 

b) z dnia 25 lipca ' 1983 T.' (Dz. U. Ńr 40. poz. 184); 
IC) z dn ia 27 grudnia 1983 r. (Dz. U, Nr 75. pozl 335) 

-:- ' objętych jednolitym tekstem ustalonym - obwieszcze- ' 
," :J)-i e;n Ministra Finansów z dnia 16 marca 1'984 r.(Vz. /U. 
" Nr 20, po~. 95) ; , 

I) zmian wprowadxsnych rozpoIZ4dzeniUDł Rądy MI,nł
Itrów zmieniającymi rozPQrzlldzenie w spi ,wie 
Izczegółowych zas.Jd g~'spodarki finanlpwej przed.i.
bioIltw· państwowych oras dOltosowania przepilów 
ustawy o gospodarce fInaniowe} przedsifłbiorstw pań
sfwowych d,o specyfiki niektórych przedslęb~oIltwt · 

a) z dnia 12 październi,ka 1984 r. (Dz. U. Nr 51, 
poz. 264), ./ 

I , . 
b) z. dnia 25Iute9..0 1985 r. (D~~. Nr 11, poz. -411), 

c) z dnia 27 listopada 1985 r. 'elli:: U. Nr 55. poz. 283), 

d) z dnia 17 lutego 1~86 r. (Dz. U. Nr~, poz. 2?h 

3) zmian wynikających z przepisów wydanych przed 
dniem ogłoszenia niniejszego jednoIttego tekstu, 

/ ... . l 

S zastosowaniem ciągłej numeraCji rozdziałów • . paragra-
fów, ustępów . I punktów. ~ '. • 

" f 

2. Podany w załączniku do niniEljszego obwieszczenia 
, jednolity tekst nie obejmuje następ'u,jących przepisów , 

. 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 I czerwca 
i 982 r. w sprawie szctegółowych zallad gÓ.Spodarkl 
finansowej ' przedsiębiorsfw państwowych oraz dosto.. 
.sowania przepisów usta~y o. gospodarce finansowej 

,' przedsiębiorstw państ)'Vowych do 'specyfiki ni E' których 
przecls iehiorstw / (Dz, U, Nr 22. pn'Z, .' 1561.: 

aj w § 22 ust. 2 wyrazów: ;,bądź lotniczych", 

'. 

. , -
t 



' /. 
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b) w i' 29usL 3 w bhmieniu. 
I 

Obc~(z,ellil.l,o k tórym mo~a wad. 15 ' ust. 1 ' 
ustawy. p.odlegają wyłącznie środki wydatko
wane . na prżyrost wYnagr~eń . pracow-
. D,ików.". 

--,' "' 
, e) ł i5-81 w brzmieniu: 

.... 

\ 

-

, 

. \ 

;,§ 8S. 1; Tracą moc:' 

I 

l) uchwała nr 388 Ra(l.y Ministrów 
z dnia 17 /listopada' 1960 r. o- przed- , 
się,bierstwaeh prowadzących (Moni
!'ol. 'Po·łski 'Z ł!lfiO : r. Nr 9'4; . p0z:. 4rIr 

/' Z r96( r , Nt 3:Z.po:r. 138,\ li t965, r. 
Nl .3'3, PQz . . 178 f .z 19<11 t. Nr 38, 
poz, 241), 

2) uchwala n,r 40." Rady Mirii strów 
z dnia 8 marca i8'67 r. w sprawie 
uijlarzania wartdści wydawnictw nie
per-iodycznych, przeceny i wycoly-

. wania ich . z , obl'otu księgarskiego 
t .,przed~iębforstw< wydawniczo/ch, 

3) uchwala - nr ,51 ·. R.a~y Młmis,łrówJL 
,dnia '20 lutego 1968 r, w sprawie 
gospod,arki finansowej państwowych 
pr~edsiębiorltw podległych Ministro
'wi· Handlu Wewnętrznego' lub . pr~eZ" 
niego nadzorowanych (Monitor ' Pol

' aki: z 1911. r. Nr , 26, p.oz. 168 'z 
. ' 971 l".. NF' 23. !,02l: ~ 32'). 

" ,: Ilclllw-a-ła nr 11~ Radly, i M1mst-nr)w 
z dnia 9 'listopada 1970 r. w sprawie 
'gospodarki naansowe} p:aństwowych ' 
przedsię b iout.w. .ki.C$lbi1Jl:B t.6-WI i ~.ie d -
DQC2l.elil! prz.emysłQIWyu oraz. budowla
m~,mQilta,Ż:9wych .uh.i.ttt.y~ planowa: 
lilJllem €eDt-IMn-ym . tMonlłoI PolskI 
:ł ~~I\I1. NI 2&. PQz. Iii. z 1912 r. 
N~ 23, poz,; ' 132, z 1914 r. Nr 10. 
poz. 15 i Nr 40. p.oz. 233. oraz 
z 191750,r. NF 15: p02l. łłl ) . . ' 

51 Illchwa:łnr 11'8 Raay Mioistrów 
z d.nia 9: iisfQpada 1910 r. ~spr~wie ' 

,. oprocentowa.n:ia ' śtod'kÓ"W tJwałych 
przedsięlirioi'ftw palństwowych(MQni. 
tor Polski z 1970 r. Nr 40, poz. 295 
ł z 11976 T. NT , 1~ poz. 16), . 

6) u€hwa&a < nr 72Rild,~ Ministrów. z 
dnia 2 ·,kwie.tllif ł911 ·· 11. k sp.ril;wie 

' gospodarki Jinansow-ej. organiza.cji 
~' . 1~pQ;d6i'i~~) Ląsy Państ.wowe" (Mo

A!iit~r ' Polski z. 1971 f; NI ts. ppz... 158' 
,.) z. .'J,.9-12 L \ Nr 23. poz. 132). 

~) Iłc}!}mł, ;) nI. ' 3(N~ady Mimistrów 
z-c!łnia ' 28 WFWGRliill ł~n tr.W sprawie --.. 

~g,os.p0diUltjj nłl'&BSClliWiej. wr~jewb.dzkich 
}1lfz-edSię<bf-o"stw " Pą)jJstwr~wej Komuni· '" 
tt~ji Sam.Q€b-;'do:wrE!'i~rrB':f prZedsię- . 
i!li:or~'łi i<1ędnoS>t.ek or~a-niża(: yjnycb 

, podleglych· Zj.dnEjczEmlu Pflństwowej. , 

I , 

/, 

," ./ 

l . 

,< 

Komunikacji ' SamochÓdoi.\Fej · <Ma" 
tor Polski 'z 1~1 'r. Nr 00. ~ 462 

'. I' z 1915 I. Nr' '12. \ pOz. 65}. /. .< 
8) uchwała nr 11 .'Rady ~~w . 

d.nIall s;tyczn'ia.. 1972 r • . w sprawi • 
gospodarki fina.ns0wej państwo-wyc!i 
Pf21edslęhioJśt'w winowlskowych ~ 4. .,. ' 

niioI PolskI Nr , 5, póz. ' ·Z5).> 

9) uch'wala ' nr · 211 Rady 
z dnia 281i peR 1972 r. 'Ił s:t>la.wt. 

' niektórych -zasad ' organizaG:jf i gesip'o-= 
ctaikiIinansowej. PrzedsiębiotsttW \; 
MtędzY',n~Ii'e:61ÓwythPlz.eW(),ZÓ:W " Sa'i: 
mocho4oWyG:'lf ..Pekaes"; , , 

"J. 

10) . ucfuwała' nr ~6B Rady Min:istrÓ' 
1 -d~a 13 października 1972 .1- . • 
aprawłe gospodarki finansowej p:l'xE:: 
slębiorstw handlu zagranie~new 
.zmieniona uchwał-ą nr 40 Rady : Mi 
nistró~ z dni!! 4 · lutego 1.914, [. , 

.. sprawi-e zmi:any 'niektórych ' przelii 
sów , dotY<;Plcych funduszów :; ,y,l'agro 
socjalnego i mieszkaniowego •. 

11) uchw'ałanr ~ 298 Rady 
1. . dnia 24 listopada 1912 r. w j lPf 
wIe premiowania ~racow!rri~?W .z · 

· muyących . kierownicze- ·\ inne s . 
dzie lne stanowiska praCy oraz ibn y 
pracowników . inżynieryjno-technl 
nyą. ek~ominJl:yc:b i ' adnJinlstr 

, 'c y)lcr-błuJowy'e h .. " zatruMiOBiYcli ·" 
pariitstwowycJiJ i priedsiębiOrstw:a.s. 
przemysłow)!ch· . i ' grupVjącydl [. 
zjednoczeniach (Monitor Po.lski 't· 
1975 t. Nr 23. poz. 151). i" "' .. 

12} " uchwała lU 329 Rady- Mfnistrł' 
, I. d'pta 22 g,rudnia ' 1912 r . VI'. sp!. 

) }Vi'e wp.~wadzenią .. ko~pl'eks,o,'1':y~h 
wad 'ek.onomi<;:zno-finan1lowYch ,,v' 
BIektórych j.ed~lóstkaĆ:h i OH"l' 'c ,'I1 l1a'i~ 

13} 

14) 

cjach gospodarCZ1f€b. 

udlwata nr " 301 
z9ma 21grildma 
Wie qospo4a*;(inansowej · 
biorstwa a~portu . 
ustalania cen . eksportlI 
nego óraz zasa<t . awrad2allFli 
ć~wnik<)'w 'l.~trudniony"ch. w 
de wewnę.u7Ji).VID. 2lBiebiona 
łą, ; nI '103 Ritdry . Ministrów '~ ' 
16' 'kwiefnia, Hł74 ' I.W sp:rawhe 
wy.nagladza.llj-a,i~owni-kÓw ' 
ni.m,:rycb . w . ąanliJu we~Wllet.f'ZlJIWl 
(Mon~tor Polski t-f,f' 16, poz. 

..:.. ~ . 

uchwa.ła m 'J6!J, 'Ra'dy 
2l dnia, 12 Jipc:al974 ' l. W spra 
rozłicień , 7>' budżelem . ~[2ed!iięlilio! 
tęr,e.nowych pJi;1:ekazywan ych . 
nadz~ nat"Zef1łycb 
organów i ad.HItnistrac ji , . 

. (Monitor Polski 'Nr 'E, poz. 



'.' , 
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Ustaw Nr 23 - 33f ;;...;:a 

/ 

15) . uchwała nr 48 Rady Ministrów 
z dnia -5 marca 1976 r. w sprawie 
g,ospodarki finansowej przemysło-

wych i budowlano-montaż6\vych 
państwowych organizacji gospodar
czych objętych planem centralnym 
(Monitor Polski z 1976 r. Nr 15, 
poz. 7{) i .Nr 27, poz. 118, z 1977 r. 
Nr 17, poz. 9ą,z 1978 r. Nr 13~ 

poz. 45 i z 1981 r. Nr 2, poz. 6), 

16) uchwala nr 210' Rady. Ministrów' 
- z dnia 12 października 1976 r. w 

sp rawie st-a·łego zaplecza produkcyj
no--uslugowego budownictwa (Moni- ~ 
tor Polski Nr 39, poz. 176), 

17) uchwała nr 18 Rady Ministrów 
z dnia 23 stycznia· 1976 r .. w spra
wie gospodarki finansowej objętych 

planowaniem lterenowym przedsię
biors tw gospodarki komunalnej i bu
downictwa komunalnego oraz ich! 
zjednrx:zeń (Monitor Polski Nr 1~ 
poz. 33), 

18) uchwała nr 40 Rady Ministrów 
z dnia 27 lutego 1976 r. w sprawie 
podstawowych zasad ' systemu eko
nomiczno-finansowego przed~iębiorstw ' 
żeg l ligi morskiej, 

19) uc hwała nr 86 · Rady Ministrów 
z dnia 10 czerwca 1977 r. w sprawie 
p rowadzenia ubocżnej gospodarki rol
nej -przez przedsiębiorstwa państwowe 
(Monitor Polski z 1977 r. Nr 15~ 
poz. 83 i z 1981 r. Nr 8, poz. 65), 

, 20) uchwała nr 191 Rady Ministrów 
z dnia 22 grudnia 1977 r. w 

. sprawie gospodarki finansowej przed
s iębiorstw gospodarki mieszkaniowej 
o b jętych planowaniem terenowym' 
(M onitor Polski z' ,1978 r. Nr 2, 
poż. 12), . 

21) uchwała nr 4 · Rady Ministró.w z dni~ 
6 . stycznia 1978 r. w- sprawie za
sad systęmu ekonomiczno·finansowego 
organ izacji gospodarczych budow~ 
nictwa OJaZ trybu i terminów jego! 
wdrażania, 

22) uchwała nr 35 Rady Ministrów 
z dnia 24 marca 1978 r. wsp{awie 
systemu ekonomiczno-finansowego 
pallstwowych przedsiębiorstw· i orga
nizacji gospodarczych handlu środ
kami produkcji objętych planem 
centralnym (Monitor Polski z 1978 r. 
Nr 13, poz. 45 i z 1980 r. Nr 30, 
poz. 165), 

, 
23) uchwała nr . 85 Rady Ministrów 

z dnia 30 czerwc;a 1978 r. w spra
wie zasad s·Ystemu ekonomicZno-

., r ,~ -, '~.ł." 
~' , / I 

-finansowego przedsiębiorstw hanc:lu 
zagranic:zmego, 

24) uchwała nr 95 Rady Ministrów 
z dnia 15 maja 1981 r. w spra wie 
rozwoju uboczn·ej produkcji rynkJ
wej w państwowych przedsiębior

stwach przemysłowych i budowlano
-montażowych (Monitor Polski Nr 15, 
poz. 117), 

25) uchwała nr 114 Rady Ministrów 
z d~ia 17 czerwca 1981 r. w sprawie 
systemu ekonomiczno·finansow·ego 
państwowych przedsiębiorstw gospo
darki rolnerj, państwow ich gospó-

. darstw rolnych oraz' niektpfYc,h 
zjednoczeń resortu rolnictwa (Mon'i
tor Polski Nr 16, · poz. 126). 

2. Tracą moc § 16-19 załącznika do 
uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia · 
26 maja 1961 r. w sprawie nadania sta
tutu przedsiębiorstwu "Polskie Koleje 
Państwowe" (Monitor Polski z 1961 r. 
Nr 47, poz. '210. z 1962 T. Nr 44, poz. 203, 
z 1972 r. Nr 53, poz. 280 · z 1977 r. 
Nr 33, poz. 158). 

, 

łB6. W odniesieniu do przep~iębiorstw, do któ
rych stosuje się przepisy ustawy. tracą 

moc: 

l) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
1 października 1973 r. w sprawie za
kładowego funduszu nagród (Dz. U. 
z 1979 r. Nr 4, poz·. 2t-, z .1981 r. Nr 13, 
poz. 62 i z 1982 r. Nr 2, poi .. 16), 

2) rozporządzenie Rady Minist rów z dnia 
2 listopada 1973 r. ,w sprawie zakłado

wego funduszu mieszkaniowego (Oz , 'U. 
'z 1981 r. Nr 21, poz. 109 \ i z 1982 r. 
Nr 2, poz. 1.6 i Nr 3, poz. 23), 

3) rozpQ{,ządzenie Rady Ministrów z dni'd 
2 listopada 1973 r. w sprawie zakłado

wego funduszu socjalnego f zakładowej 
działalności socjalnej (Dz. U. z 1981 r. 
Nr 22, 'poz. 117 i z 1982 r. Nr 2, poz. 16), . , 

4) rozporządzenie . Rady Ministr6w z dnia 
29 stycznia 1974 , r. w sprawie tworzenia 
zakładowego fundllszu nagród w niektó
rych jednostkach pa·ństwowych (Dz. · U. 
Nr 5, poz. 30), 

5) rozporządzenie Ministra Pracy, Płac 
i Spraw Socjalnych z dn ia· ·}8 stycznia 
1974 r. w sprawieoagród wypła,canych 
pracownikom sezonowym z zakładowe
go fLtnduszu nagr?d (Dz. U. Nr 4, 
poz. 26), 

,6) uchwała · nr 24 Rady Ministrów z dnia 
26 stycznia 1974 r. 'w sprawie Jundu szu 
nagród p racowników zatrudnionych w. 

, . 

I 

"'; I , 
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l>zlerlnikUstaw Nr 2$ 

przedsiębiorstWach państwowy!=h orga
nizujących ' -pracę nakładczą (Monitor 
Polski z 1974 r. Nr 5. pez. 30 z 1982 r. 
Nr 3. poz. 10), 

7) uchwała nr 1'40 Rady Ministrów z dnła 
31 maja 1974 r. w sprawie zasad plano
wania, finansowania i ' realizacji in'we
,stycji socjalnych (Monitor Polski z 
1974 r. Nr 22, poz. 129 i z 1981 r. Nr 9, 
poz. 72), ' 

ą) uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 
3, czerwca 1974 r, w sprawie tworzenia 
zakładowego funduszu nagród w niektó
rych jednostkach gospodarki uspołecz

nionej (Monitor' Polski z 1974 L Nr 23, 
poz. 135. ' z 1975 r. Nr n. poz. 136, 
z 1980 r. Nr 23. poz. 108. z 1981 r . . Nr 5, 
poz. 40. Nr ,15. poz. 119 i Nr 32., poz. 288 
oraz z 1982 r. Nr- 3. poz. 11). ' 

J 
9) uchwała Iłr 45 Rady Ministrów z dnia; 

\.5 marca 1976 r. w spr..awie zasad .. finan: 
lowimia inwestycji i remontów w jed
nostkach gospodarki uspołecznionej 

{Monitor Polski Nr 15, poz. 69). , 

10) uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 
8 czerwca 1981 r. w sprawie rozwoju 

' -drobnej wytwórczości (Monitor Polski 
Nr 15. poz. 120). I 

I 87. Rozporządzenie wchodzi w życie ' z dniem 
. ogłoszenia ż mocą od dnia 1 lipca.1982 r.", 

.I . 

2) § 2 rozpprządzenia Rady Ministrów z dnia ' 10 czerw
ca 1983r. :ŻmiEmiajclce!i0 rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finans(Jwej przedsię
biorstwpaństwowych oraz dostosowania ' przepisów 
ust-awy n gOspodarce finansowej przedsiębiorstw , pań

It'wowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw 

(Dz. U. Nr 40, · poz. 179 i Nr 48, poz. ' 217) w 
brzmieniu: 

/ 

"f 2. 1. ' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem. 
1 września 1983 r. 

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące państwo
wych przedsiębibrstw gospodarki rolneJ 
oraz państwowych gospodarstw rolnyth 
stpsuJe' się do , rozliczeń ' począ wszy ' od roku 
obrachunkowego 1982/1983."; 

3) § 2 rozporZądzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 
1983 r. -,' zmieniającego rozporządzenie , w sprawie 
szczegółowych zasad gospoda lki ' finansowej przedsię
biorstw \ . państwowych oraz dostosowania przepisów 
l:Istawy o gpspódarce finansowej przedsięhiorstw pań

. ~tw:owych do . specyfiki niektórych ' przedsiębiorstw 
tDz.U. Nr 40, poz. 184) wbrzmiehiu: ' 

,.1,2, Rozporządzenie - wchodzi w życie z ' dni~m 
i sierpnia 19si-f:',. . 

4) § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 
1983 r. zmiema.]ącego fOZp lrządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad gospoddrki finansowej przed
siębiorstw " państwowych oraz dostosowańia przepisów 
usta'wy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw pań
stwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw 

i w sprawie prowadzenia rejęstru przedsiębiorstw 

państwowych (Dz. U. Nr 75. poz. 335) w \)r.zmieriiu: 

"f 4. Rozporządzenie wchodzi w życie .z . dniem ' 
l stycznia 19.84 r., a w przedsiębiorstwach do
konujących rozliczeń za rok gospodarczy 
z dniem l ' lipca 1984 r:';, 

) 

5) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 paf
dziernika 19.84- r. ' zmieniającego rozporządzenie 'w 
sprawie szcżegółówych zasad gospodarki finansowej 
przedsiębiorstwp:aństwowych oraz dostosowania 
przepisów ustawy o ' gospodarce finansowej ' przedsię
biorstw państwowych do specyfiki niektórych przed
siębiorstw (Dz. U. Nr 51, poz. 264') w brzmieniu: 

,,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życiI'Y J: dniem 
ogłoszenia. ~· ; 

6) § 2 rozporządzenia ' Rady Ministrów z dnla 25 
1985 r. zmiema]ącego rozporządzenie w - sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej' , przed
siębiorstw państwowych ora7. dostosowania przepisów 
ustawy o gospodarce finansowej przedsiębi.orstw pań

stwowych do -specyfiki niektórych przedsiębiorstw l 
(Dz. U. Nr 11, poz. 4'1) w brzmieniu: 

,,§ 2. Rozpórządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 25 lutego 1985 r., z tytrr 
fe przepisy § l pkt 1-5 mają zastosQwa-nie 
do rozliczeń za okres od dnia 1 styczn'ia 
1985 r."; 

7) § 3 rozporządzenia Rady MinistrÓW z dnia 27 listo
'pada 1985 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie e' 

szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsię:

biorstw - państwowych oraz dostosowania .przepisó-w 
ustawy o gospodarce finansowej przedsi ębiórstw pań: 
stwowych do specyfiki niektórych .przedsiębiorstw 
(Dz. U. Nr 55. poz. 283) w brzmIeniu: 

,;§ 3. Rozporządzeni e ,wchodzi w życie z 
1 stycznia 1986 L"; 

8) f 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 
1986 . r. zmiema]ącego rozporządzenie w sprawię 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej -przed- 
siębiorstw państwowych oraz dostosowanią priepi~ 
·sów ustawy .0 gospodarce finansowejpr'ledsiębiorst~ 
państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw 

. (Dz. U. Nr 4. poz. 27) -w brzmieniu: 

.. ,§ 2. Rozporządzenie wchod:ci w życie z dniem ogIO- , ' 
Ize'nia." 

Minister Fiharisów: $; NieckaI%~ . 

.; 
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Załącznik do obwieszc,enl" iV1"'l~tr. , 
Plnans6w I dnlll U maja 1988 , 
(pOI. 113) 

ROZPORZĄDZENI! RADY MiNISTRÓW 

i dnia 28 czerwca ·1982 r. ' 

I 

W sprawie szczegółowych zasad g~spodarJd ilnanso'weJ przedsiębiorstw państw.owych oraz dostosowania przepisów 
\ ustawy o gospoc1arce finansowej ,pr,zedsłę.J1orstw pa)\lJtwowych ' dOlJpecVfikl niektórych ' pl7,edsłębforstw . 

Na ..podstawie art. :3 ust. ' 6. art. 7 ust. 3. art. 24.list. .. 
art. 42 oraz . I1rt. 43 ,ustawy z dnia 26 lutego ' 1982 r. 
o gospodarce finanso..,..,ej przedsiębiorstw paIl'stwowych 
(Dz. U. ,z 1986 r. Nr 8, poz. 44) zarządza się, co następuj., 

Rozdział l 

Przepisy ogólne. 

-§ I. Rozpor~dzenie określa szczegółowe zasady gOI
Ipodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych • . za

/" sady i tryb finans ()wania wydatków ponoszQnych na cel. 
obronności . kraju oraz dostoso~uje przepisy ustawy , 
z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przed-

- sfębiorstw państwowych (Dz U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44) 
, do specyfiki ' 

1) Przedsiębiorstwa Paóstwowego "Polskie Koleje Pati
stwowe": 

. 2) , Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Linie Lotnł

cze "Lot" . 

3) przedsię biorstw pań$twowych ufworz~nych na pod
sta wie art. 6 ust. 2 lit. , a) ustawy z dnia 20 grudnia 
1949 r. o panstwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. 
z 1949 i. Nr , 63, poz. 494, z 1950 r. Nr 49, poz. 448, 

. z 1971 ' r. Nr 27, poz. 249, z 1974 r. NT 24, poz. 142 
i z ląk2 r. Nr 7, poz. 54), 

4) pa11stwowych prz-€qsiębiofstw przemysłu wydobyw
, czego oraz energetyki i gazownictwa, 

5) _ panstwo wych przedsi ębiorstw użyteczności publicz
ne j. 

, 6) panstwowych przedsiębiorstw drobnej wytwórczości; 

J)państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej orllS 
pp,ństwowych gospodprstw ( olnych, 

8) p rzedsi ę biorstw,. pódległych Ministrom: Obrony NarQ
dowej, Spraw Węwnętrznych. Sprawiedliwości (dzia ~ 
łających przy zakładach karnych) oraz Finansów, 
a także Narodowemu Rankowi Polskiemu, 

9) przedsi ębiorstw państwowych handlu zagranicznego, 

10) przedsiębiorstw , państwow ych turystycznych, 

11) przedsiębiorstw państwowych prow(idzących ' gry , lo
sowe i totaijzatory, ', 

'12) przedsiębiorstw , pa'ństwowych gospodarki morskiej. 

' 13) przedsiębiorstw paóstwowych handlu wewnętrzne go. 
'\ 

§ 2. Ilekroć w Tozporządzeniu jest mo~a o: 

l) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 lu!.' 
tego 1982 r. o gospodarce fipansowet przedsiębiorstw 
oa " sfwowych I1Iz . 11. z ,ąRfi r , Nr R, p07 J4) , 

' 2) P(Zf.'r'SH'biorst'Nie -'- rozumie się przez to przelbll, 
biorstw,O panst)N'oweJ w tym również okręgowy zarz14d 

, 

lasów, państwowych grupujący , .nadleśnictwa i ' inne 
jednostki gospodarc~e samofinansujące Ił .. " atald. 
przedsiębiorstwa do ' zadań szczególnych w zakresie 
gospodarki leśnej, 

3) przedsiębiorstwie handlu zagł'anicznego - ,rozumieli .. 
przez ' to przedsiębiorstwa eksportowo-importoy.re. 
utworzone przez Ministra Handlu Zagranicznego, oraz 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą 
w ,zakresie handlu zagranicznego ha podstawie ' kon
cesji nadanej przez Ministra ' Handlu Zagranicznego 
w zakresie objętym koncesją, , 

4) wojewodzie - rozumie sil) PCZQZ to również prezy
denta miasta stopnia wojewódzkiego, 

5) roku obrachunkowym - rozumie się przez to okres 
od dnia 1 lrpca do dnia. 30 czerwca następnego roku. 

Rozdział 2 

Rachunek wyrównawczy. 

§3. 1. W celu stworzenia warunków sprzyja'jących 
utrzymaniu i wzrostowi produkcji oraz sprżedaźy jedno
rodnych wyrobów, na 'które 'Obowiązują ceny urzędowe. 
gdy sprzedaż tych wyrobów wykazuje różny stopień ren
towności, a niektórym przedsiębiorstw6m przynosi stratę, 

zwłaszcza z powodu różnych warunków geologicznych 
lub różnego stopnia wyposażenia technicznego. przedsię
biorstwa te mogą być objęte rachunkiem wyrównawczym , ' 
'cen wewnętrznych na 'wyroby jednorodne, zapewniają
cy.ch zbliżonI! rentowność tych wyrobów w ki1żdym 
przedsi!) bi orstwie-wytwórcy., 

2. O wprowadzeniu rachunku wyrównawczego cen 
wewnętrznych decydują zainteresowane przedsiębiorstwa 

przez zawarcie porozumienia regulującego zasady funkcjo
nowania rachwtku wyrównawczego. , 

3. O wprowadzeniu rachunku ' wyrównawczego cen; 
. wewnętrznych na jednorodnę wyroby może zadecydowd 
,rada zrzeszenia. , ustalając ząsady funkcjonowania ' rachun
ku wyrównawczego: 

4. -W razie braku porozumienia zainteresowanych 
przedsiębiorstw lub uchwały rady zrzesżenia zaintereso
wanei organy założycielskie mogą wprowadzić rachunek 
wyrównawcży cen wewnętrznych na jednorodne wyroby, 
działa iąc w interesie społeczno-gospodarczym. 

5. Rachunek wyrównawczy cen wewnętrznych moie 
, być wprowaclzony po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, 

I 

6. PrzedsiE:;hibtstwa objęte rachunkiem wyrównaw
c~~ cen wewn"l rznych rozliczają z tym rachunkiem 
rOZDlce między cenami urżędowymi wyrohów jednorod
nych a ustalonymi dla nich cenami wewnętrznymi. , , , . 

/' 
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1. Ceny wewnętrzne jednorodnych wyrobów mogą 
być u.taJone ' na rok lu~ na okres kilkuletni i w tym 
okreaie nie mogą być . zmieniane, chyba że uJegła znacz
nej lIIlianie okr~ślona według zasad podanych w ust. 
2~ podstawa ustalenia cen wewnętrznych. W tym wy
padku zmiana cen wewnętrznych inoże . być dokonana Daj
pó:bttej do końca III kwartału danego roku. 

Ił. Rachunek wyrównawczy może b./Ć zasilany do
tacj, budżetową w wysokości określonej , w ustawie 
budżetowej. 

51. Przed&i~biorstwa obję~e rachunkiem wyrównaw
czym cen wewnętrznych wpłacają na dochód , budżetu 
państwa należny -podatek dochodowy ' i dok,onują odpi
sów zżysku do podziału, obliczając swój przychód we" 
dług ustalonych dla nich 'cen wewnętrznych jednor.odnych · 
wyrob6wobjętych rachunkiem wyrównawczym. 

10. I W wypadkach określonych w ust. 2--4 wyznacza 
się przedsiębiorstwo lu'b inną jednostkę organizacyjną do 
prowadzenia rachunku wyrównawczego 'i ' do ' dokonywa
nia rozlicze,ń z przedsiębiorstwami objętymi tym rachun
kiem. Przy ustalaniu cen ' wewnętrznych należy przyjAć 

założenie, iż w skali roku wpłaty prżedsiębiorstw na ra
chunek wyrównawczy równoważą się z. )YYpłatami z tego 
rachunku na ' rzecz przedsiębiorstw, chyba że rachunek 
wyrównawczy jest zasilany dotlfcją , budżetową. . 

, 
1l. Saldo rachunku wyr,.ównawczego , istniejące na 

dzień 31 grudnia przechodzi na rok na!jtępnyi podlega 
rozliczeniu ' z przedsiębiorstwami objętymi systemem cen 
wewnętrznych. 

Rozdział 3 

Odpisy ąmortyzacyjne ł Ich rozliczenie. 

ł.. L Kwoty odpisów amortyzacyjnych ' podlegą.jące 
przekażaniudo budżetu centr-{ll nego Albo na scentnUi
zowany, rachunek amortyzacji tworzony przez terenowy 
organ administracji państwowej stopnia wojewódzkie~o, 

scentralizowany fundusz rozwoju lub na inny fundusz 
acei1treIizowany przedsiębiorstwo przek azuje w ciągu 
'roku z dokonywanych co miesiąc odpisów amortyzacyj
nych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc 
bieżący. O pozostałą część odpisów amortyzacyjnych 
zwtęk,ZIl się fundusz rozwoju przedsiębiorstwa, nie póź
niej niż do końca danego ' miesiąca. 

2. RQczne rozliczenie ' odpisów amorlyzacyjnycb Jest 
dokonywane do terminu wyznaczonego do złożenia rocz
nego sprawozdania ,finansowego., 

.. Rozdział -4 

Odpisy z zysku. 

f 5. 1. Kwpty przeznaczone z osiągniętego zysku do 
p~złalul1'a wła~ciwe fundusze można odpisywać za okre
sy kwartalne i roczne. Obliczeń i ' odpisów za okresy 
kwartalne dokonu je sie narasta jfl c9 od początku roku; 

. Terminy '()dprowadzani"podatk" oc' ponarlnorrnatywnych 
'Wypłat wynagrodzeń określają ' odrębne przepisy. 

. 2. Przedsiębiorstwo dokonujące 'kwartalnie ' odpisów 
z zysku dopodżiaiu 'nA właściwe fundusze oraz inne cele 
i potrzeby jest obowią.zane w pierwszej kolejpości doko
nać obItgaloryjnegoodpisu' na fundusz rezerwowy oras 
wpłaty pod~tku od ponadnormatywnych ~ypłat "wyn'agro- . \ 

. dzeń ()bcią~aJących koszty działalności. obriczonego n,l:I~ 

rastająco od początku roku na podstawie odrębnych prze
pisów. Obowiązkowy 'roczny odpis na fundusz ' rezerwo
wy jest ' dokonywany .pod datą ostatniego dnia ' roku-sprll-
wozdawcżego. ' 

3. Pozostałość tocznego zysku do podziału po: 

l) ' dokonaniu obowilłzkowego ' , odpisu . na fundusz' rezer. 
wowy. 

2) dokonaniu , wpłaty podatku od' ponadnormatywnycłi 

wypłat , wynagrodzeń, ' 

3) urzędowym slwierdżeniu zweryfikowimfa spr{lwozda-
nia finansowego za u!:>iegły rok, 

może być przeznaczona stosownie do decy:z;ji przedsię- \ 
biorstwa na dodatko.wy odpis na fundusz rezerwowy. fun
dusz, rozwoju, lund~sz zalggi oraz inne cele i . pottzeby~ 
z uwzględnieniem zaliczkowo dokonanych w ciągu roku 
odpisów z zysku do podziału. 

4 . . Należny podatek od ponadnormatywnych wypłat 
nagród i premii. dokonywanych z zysku do podziału (fun- ' 
duszu załogi). pomniejsza zysk do podziału. , 

5. Nagrody i premie wypłacane z żysku' za rok spra
wozdawczy wypłaca się w roku następnym :po ,zatwier
'dzeniu urzędowo zweryf.ikow'anego sprawozdania finanso- ' 
wego. Zasada ta nie dotyczy nagród za oszczędność su
rowców, materiałów, paliw ' i energii oraz nagród z fun
duszu efektów wdrożeniowych, któ re mogą być, płac'on. 
w ciągu roku. 

§ 6, Srodki funduszów utrzymywanych przez przed- ' 
siębi orstwo na odrębnych rachunkach bankowych zwięk
sza się o odsetki bankowe należne od tych środków. ' ' 

§ 7. Sfinansowanie straty przedsiębł.wstwa 'l jego 
funduszu rezerwowego następuje pod datą zatwierdzenia 
'urzędowo . zweryfikowanego sprawozdania flna nsowego za 
ubiegły rok do wysokości kwoty straty lub do wysokości 
posiadanego przez przedsiębiorstwo funduszu rezerwowe
go, jeżeli fundusz ten jest niższy od tej straty. 

Rozdział 5 

Finansowanie niektórych wydatków Inwestycyjnych. 

§ 8. I. Koszty przygotowania do realizacji inwe
stycjiprzedsiębiorstw8, z ' wyjątkiem zakładowych inwe
stycji socjalnych i mieszkaniowyCh, są finansowanE' ze 
środków funduszu rozwoju. Do kosztó,w przygDtowani,a 
inwestycji do reaUzacji zalicza się w szczególności Roszty 
opracowania założeń . techniczno-ekonomicznych lub do
kumentacji upr,oszczonej inwestycji oraz bad'ań geologicz-

"nychi porillarów g.eodezyjnych związanych' z planowaną 
inwestycJll. 

2 . . Koszty przygotowania do ' realizacji zakładowych 
inwestycji sócjahiych i miesżkaniowych są finansowane 
:ze środków przeznaczol1'y<;h, na te illwestycje. 

, ; 
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J. KOSZl}' . JJJ:t:y~otowania do realizacji inwestycji. 
z której u:ezygnowano. zmniejszają fundusz. z którego 
zostały, sfinansowane. z tym że ' przez fundusz rozumie 
Ilę także równoWartość dotacji budżetowej ·otrzymanej 

, ,.' na filj.ansowanie tych kosztów. 

,'t, 

§ 9. i. Inwestycje przedsIębiorstwa polegające na. 
nabyciu od innych użytkowników środków trwałych. 

obejmujące wart-ość zakupu tych środków trwałych oraz 
koszty ich demontażu. transportu. ponownego montażu 

t niezbęd,nych remontów. są finansowane ze środków 
przeznaczonych na te inwestycje. 

2. Przepis , ust. 1 stosuje się równiei przy: , 
1) zakupie od innych inwestorów nie przl!kazanych do 

~ksploatdcji budynków. buQ.owli. maszyn. urzl\dzell, 
środków !raIJ.iportowych t hmych przedmiotów o cha
,rakterze środków ' trwałych • . 

2) zakupie od wykonawców pac badawczych przetlmio
tów o charakterze środków trwałych. nabytych lubi 
wytworzonych w toku . prac nad rozwojem nauki 
i techniki. , 

3) nabywaniu lokalu użytkowego lub na mieszkanie 
funkcyjne w domu budowanym przez in?ego inwe
stora. 

4) instalowaniu maszyn ,i urządzeń dzierżawionych oraz 
otrzymanych nieodpłatnie . 

3. Nakłady. o których mowa w ust. 1 i 2, dokony
wane w związku z zakładowll działalnością soejaln, 
i mieszkaniową przedsiębiorstwa Sil finansowane ze jrod
ków przeznaczonych na zakładowe inwestycje s?cjalne 
lub mieszkaniowe. 

" 4. Jeżeli nakłady wymienione w ust. 1 i 2 ' Sil objęte 

inwestycją podejmowaną na podstawie decyzji Sejmu 
lub -Rady Ministrów albo terenąwego organu - admini
Itracji ' państwowej. podlegajl\ one finansowaniu ze środ
ków przeznaczonych na tę inwestycję. 

5. Minister ' Finansów określi tryb rozliczania kosztów 
działalności inwestycyjnej. 

§ 10. 1. Inwestycje przedsiębiorstw podejmowane 
jako odrębne zadania inwestycyjne. polegające na budo
wie przyzakładowych: szkół zawodowych. internatów dla 
uczniów tych szkół. stołówek. ośrodków zdrowia. hoteli 

' robotniczych. żłobków i przedszkoli oraz zakł~dowych 
domów kultury. a także domów na mieszkania funkcyjne, 
lą finanso~ane, według zasad dotyczących inwestycji 
przedsiębiorstw określonych w ' ut. 24 ustawy. 

2. Inwestycje. o których 'mowa w ust. 1. objęte za
. łożeniami te·chniczno-ekonomicznymi przedsięwzięcia in-' 
w es tycyjnego są finansowane ze środków przeznaczonych 
na to przedsięwzięcie: 

~§ 11. Za.sady udzielania kredytów bankowych na 
finansowanie inwestycji. zasady opracowywania · wnio
sków o zaliczenie inwestycji do grupy inwestycji podej
mowanych na podstawie decyzji Sejmu. Rady Ministrów 
lub terenowego organu administracji państwowej i o usta
ienie dotacji budżetowej jako źródła fj.nansowania tych 
inwestycji oraz zasady finansowani a kosztów ich przy
'gotowania do realizacji określajłl odrębne ' przepisy. 

. ., 

Poz. IIJ, 
--------------------------------------~----

§ 12. 1. W wyjątkowych wypadkach. gdy 'in yve;, t}'cja 
przedsiębiorstwa. którego organem założycielskim jest 
naczelny lub centralny organ administracji pańltwoweJ 
albo Narodowy 'Bank Polski. zostanie uznllna prus Rad, 
Ministrów za niezbędną dla 'gospodarki narodowej. 
a przedsiębiorstwo lub _ właściwy organ założycieliki nie 
dysponuje wystarczającymi środkami funduszu ra.woju 
lub scentralizowanego fund uszu r-Ozwoju na jej sfinanso
wanie oraz gdy· przedsiębiorstwo nie · uzyskało Il& ten. 
cel wystarczającego kredytu bankowego. może być udzie
lona dotacja budżetowa. o której mowa w ut. 2,( Ult, 4, 
ustawy. 

2, Dotacje budżetowe mogą być przeznaczone na 
finansowanie inwestycji przedsiębiorstw. o których mowa' 
w . § 37 i 53. oraz innych inwestycji zgodnych z kierun
karni' restrukturyzacji gospodarki narodowej. 

3. Dotacja budżetowa jest udzielana jedynie w razie 
pełnego . wykorzystania możliwości sfinansówania inwe
stycji z funduszu rozwoju. przy czym przy ocenie motU
wości sfinansowania uwzględnia sIę zarówno mo*liwoścł 
tworzenia, jak i wydatkowania środków tego funduszu. 

4\ Wysokość dotacji budżetowej , jest określona co
roczni8 'w ustawie budżetowej. 

5. Przewodniczący Komisji Planowania Rrzy Radzie 
Ministrów w porozumieniu z Ministrem Finansów dla 
przedsiębiorstw. dla którycn organem założyci e lskim jest 
naczelny lub centralny organ administracji .. państwoweJ 
albo ' Narodowy Bank Polski: 

1) określa szczegółowe kryteria oraz tryb i terminy 
kwalifikowan ia inwestycji , przedsiębiorstw do inwe- , 
stycli. na których finiillsowanie może być przyznana 
d·otacja budżetowa. 

l} sporządza projekt wykazu iI1jwestycji przedsiębiorstw . 

zakwalifikowanych do finansowania s udziałem da
tacji budżetowych orąz przedstawia ten projett Ra
dzie Ministrów w termInie 00 dnia 30 sierpnia roku 
poprzedzającego rok, w którym . ma · nastąpić ' rozpo- . 
częcie inwestycji wymienionej w projekcie ' wykazu, 
w projekcie wykazu określa się wartość kOlztory
sową . terminy realizacji I planowane efekty gospo-

• darcze lub inne efekty inwestyc ji oraz proponowane 
kwoty dotacji budżetowej na finansowanie tych inwe
stycji w poszczególnych latach ich realizacji. 

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do in w .. 
Itycji przedsiębiorstw. których . organem założycłelskllS 
jest terenowy organ administracji państwowej. z tym że 
uprawnienia Rady Ministrów przysługuj, wojewodzi~ 

II wysokość dotacji określa rada narodowa. 

7. Właściwe terenowe organy administracji państwOo 
wej stopnia wojewódzkiego określają kryteria oraz te", 
miny kwalifikowania inwestycji przedsiębiorstw. dla któ
rych organem -założycielskim , są terenowe organy admi
nistracji państwowej. do inwestycji. na których finanso
wanie może być przyznana dotacja z budżetu terenowego. 

§ 13. Dota(:ja bud±etowa otrzymana przez _ przedsią
biorstwo na finansowanie inwestycji może być wykorzy
stana wyłącznie na finansow anie inwestycji. które s, 
określone w decy.zji przyznającej tą dotację . 
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ł 14, " L Srodki pozostające na' rachunku finansowa, 
,nie Inwestycji. po zakończeniu inwestycji. pr;zedsiębior~ 
. itwa fiQunsowaneJ z -udziałem dotacji budżetowej i po 
uregulowańiU zobowiązań finansowych związanych z rea
lizacją tej inwestycji oraz z zastrzeżeniem przepisów § 15. 
14 przekazywane: . 

1) przez przedsiębiorstwa. ' których organem założy

cielski, jest naczelny lub centralny- organ admini
stracji państwąwej albe Narodowy Bank Polski - , na 
dochódbudżeŁu centralnego. 

, 2) przez przedsiębiorstwa1 których organem założyciel
skim jest terenowy org{ln administracji państwowej
na dochód właściwego budżetu terenowego 

- vi termln~e trzech miesięcy od daty 'końcowego rozli
czenia inwestycji. ' 

. 2. Przep[sy ust. 1 - stosuje si~ odi)Qwiedn~odo ś!od
ków pozos.~ających na rachunku finansowani.(linwestycji 
centralnej. finansowanej z udziałem dotacji ' budżetowej, 
% tym że. podlegają one {)rzekazaniu na dochód budżetu 
ce,ntralnego. 

§ 15. 1. Jeżeli zakończona inwestycja była finanso
wjina z dotacjJbudżetowej i ze środków poz<;lbudżeto
wyćh. w tym z funduszów celowych i społecznych. przy 
dokonywaniu rozliczeń na pokryc~e wypłat przeznacza 
się w pierwszej kolejności ś'rodki pozabudżetowe. 

2. Jeżeli środki pożóstające na rachunku finanso
wania inwestycJi pochodzą z funduszów celowych luP. , 
społecznych. po zakończeniu i ' rozliczeniu inwestycji. na 
którą zostały przyznane. podlegają zwrotowi na rachunki 
środków właściwych, funduszóv.;. 

• 
,3. Jeżeli środki pozostające na rachunkul Jinansowa

nia inwestycji pochodzą z udziałów otrzymywanych od 
wsp6łinwestor6w, na finansowanie inwestycji wspólnej, 

gicznych i mOGernizacjiprodukowanych 'wyrobów. robót , 
j _ usług 9raz na przygotowaniu produkcji nowych wyro
bów (wsług). wykonywane w . okresie poprzedzającym de- ' 
cyzj~ o z~stosowaniu wyników tych prac w praktyce. 
Finansowanie prac rozwojowych , obejmuje w szczegól
ności prace: 

lJ ' konstr,ukc yjne. technologiczno-projektowe doświad~ 
czalne. w tym budowę i próbną ekśploatac;ję urządzeń 
i prototypów doświadczalnych. 

2) dotyczące innowacji w organizaCji i ekonomice przea
I siębiorstwa. wynikających z zastosowania wyników 

prac badawczych. 

3) dotyczące normalizacji; w tym , również unifikacji, 
i typizilcji ' wyrobów. urządzeń ora2: proce'sówtechno-' 
logicznych. I 

3. Finansowanie prac wdrożeniowych obejmuje prace 
podejmowane na podstawie ,decyzji przedSiębiorstwa 
o zastos~waniu ' wyników prac badawczo,rozwoJowych, ' 
w tym również o Zastos'owaniu projekt6wwynaJazczych 
2:ar6wno własnych. jak i nabytych w formie licencji, 
związanych t uruchomieniem produkcji wyrobów nowy.ch 
lub tno,dernizacją wyroQów produkow'anych i nowych 
metod wytwarzania ..:.. poprzedzające rozpoczęcie pror 
dukcji na skalę przemysłową. Finansowanie prac wdro
tertiowych obejmuje w szczególności prace z~iązanel J.' 

, ' 

l) 2:e' sporządzeriiem ' pełnej -dokumentacji technicznej, 
w ' tym również 2: opracowaniem norm i dokumentacji 
w zakresie typizacji, 

" 2) z wykonywaniem prototypu przemysłowego. pierw-
szego kompletu narzędżf i oprzyrządowania oraz. prób-
n,rch instal.acji, , 

... po 'jej zakbńczeniu są one zwracane współinwestorom 
proporc jonalnie do wysokości wniesionych przez nich 
udziałów. Współinwestorzy , mogą uzgodnić .inne zasady ,\ 
podziału pozostałości środków. ' 

3) 'z wylwnaniem próbnej leril nowego , wyrobu. a w 
uzasadnionych. wypadka<;h również serii informaCyj
nej nowego wyrobu, przeprowadzeniem prób oraz 
wprowadzeniem ·poprawek po próbach. 

§ 18., 1. Do kosztów wykonania pr~c badawczo-roz- ' 
wojow'ych żalicza się ~ównież koszty zaprojektowania, 
budowy i montażu specja1nej aparatury a1.bo urządzeń 
związanych z wykonywaniem określonej pracy badaw
Czej. także ' w razie' gdy aparatura i urządzenip te qdpo-

, ... 
,§ 16. Dotację budżetowe na finansowanie inwestycji 

podejmowanych na podstawie decyzji terenowychorga
nów , administracji paÓstwowej mogą , być przyznawane 
w ramach ;. środków przewidzianych na ten cel w budże

cie właściwej rady narodowej po uprzednim ' wykbtzysta
niu środków gromadzo~ych na sce_ntralizowanym rachun
ku ' amortyzacji. o k~órym mowa wart. 45 ust. 1 pkt 2 
ustawy. 

Rozdział 15 

,Finansowanle pośtępu techniczno-ekonomicznego: 

wiadająkryteriom ustalonym dla środków trwałych. . 

2. Do kosztów wykonania prac badawczo-rozwojo- , 
wych zalicza się' również kos'lty nabycia przedmiot6w 
majątkowych. o których mowa ' w ust. L a Odpowiada
jących kryteriom ustalonym dla środków trwałych. jeżeli 
urządzenia te mają ulec ' zużyciu w toku wykQn ywan'ia 
tychptac. 

§ 19. 1. Przedsiębiorstwa. o których mowil wart 28 
§ 17. 1. Wydatki przedsiębiorstwa na ' postęp technićz- '. ust. 2 ustawy. tworzą fundusz postępu techniczno-e,kono- , 

no-ekonomiczny obejmują finansowanie prac badawczo- , micznego z obciążających koszty ich działalności odpisów 
-rozwojowych i inne wydatki ok reślone wart. 28 'ust. 1 określonydh w procentach w stosunku de wartości: ' 
ustawy oraz fitrarisowanie prac wdrożeniowyćh, i ' prac 
związanych z realizacją projektów wynalazczych. 

'\ 

, 2.( Finansowanie prac 'badawczo-rozwojowych obej
muJe prace naukńwo-badawcze oraz prace rozwojowe po

' legające na doskonaleniu ' organizacji procesów' tecnnQlo-
, , I 

l) sprzedaży wyrobów" robót i ' usług własnej produkcji 
orazpqtentów. licencji, i innych osiągnieć , naukowo

,-techniczhych. z wyłączeniem sprzedaży ' wewnętrz
, _ nej nie zrówD Rnej zgorłnie z oclrębnymi przepisami 

ze sprzedazą poza przedsiębiorstwo, ' 
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2) mar-ż, prowi~ji oraz innych wpływów z ,tytiIłu usług 

handlowych, realizowanych w związku ze sprzedażll 

towarów. 

W zakresie sprzedaży wyrobów, robót i usług oraz w za
kresie marż, prOwizjI i innych wpływów z tytułu usług 
handlowycb stosuje się przy nałiczaniu odpisów na fun-

. dU$z postępu techniczno-ekonomicznego odpowiednio 
pr~ępisy art. 3 ust. 4 i 5 ,ustawy. 

2. 'Na fundusz pOstępu techniczno-ekonomicznego, 
niezależni~ od .odpisów obciążających koszty oraz innych ' 
ś-rodków przewidzianycb wart. 28 ust. 5 i art. 36 ustawy, 
przeznacza si ę również dochody ze sprzedaży skł,adników 

majątkowych zakupionych lub wytworzonych w toku 
wj'konywania prac badu wG,zych sfinallsowan ych z hindu-

, szu, pom,niejszone Q kos,zty ~wiązane ze sprzedażą. W ra-
zje przezńaczenia tycb składników , majątkowych na 
własne potrzeby przedsiębiorstwa" 'ich równowartość 
pO,dlega zwrotowi na fundusz postępu techniczno-ekono-

I. micznego z odpowiednich funduszów przedsiębiorstwa. 

W zakresie składników majątkowych, odpowiadających 
'kryteriom ustalonym dla , środków trwałych, zwrot ten 
następuje z funduszu rozwoju przedsiębiorstwa sukce
sywnie w rat ac h odpowiadających oqpisom amortyzacyj
n ym. odprowadzanym na fundusz rozwoju od tych środo 
ków tnyałych. Obowiązek zwrotu nie dotyczy prototy· 
powych maszyn. urządzeń i instalacji. 

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo przeznacza fundusz postępu 
techniczno-ekonomicznego na: 

, 
1) pokrycie kosztów działalności ' wyodrębnionych W 

statucie przedsiębio ' stwa ośrodków badawczo-rozwo
jowych, laboratoriGw, biur konstrukcyjnych, ośrod

ków 'informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej 
oraz innych jednostek (komórek) badawczych i roz
wojowych. pomniejszonych o dochody ze sprzed.aży 

prac wykonanych przez te jednostki na zamówienie 
z zewnątrz, 

2) finansowanie prac 'badawczo-rozwojowych warunku
jących postęp tecbniczny i organizacyjny, wykony
wąnych w zakłild iłch i wydziałach produkcyjnych 
przedsiębi orstwa or tlZ innYfh komórkach nie zaliczo
nych w statucie przedsiębiorstwa do wyodrębni-onych 
jednostek badawczych i rozwojowych, 

3) finanso wanie zada:rl w zakresie wzqrnictwa przemy~ 

słowego , 
, 

4) , zapłatę za prace badawczo·rozwojowe wykonywane 
prżez, obce jednostki na żamówienie przedsiębiorstwa 
oraz na inne wydatki przewidziane wart. 28 ust., 1 
-ustawy, 

5) pokrycie całości lub CZęSCI , kosztów prac wdrożenio
wych oraz kosztów realizacji projektów wynalazczych 
zakońc'zonych wynikiem negatywnym lub niewspół
miernych do osiągniętych efektów, 

6) f~ansowanie wspólnyc.U przedsięwzięć z zakresu po- , 
stępu techniczno-ekono"ftJ.icznego. · 

2. ' Finansowanie prac, o których mowa w ust. 1 
pkt 2-4, nast~puje w formie zapłaty za wykonaną pracę/ 
podstawę ,.(Oz!iczeń i zapłaty 'stanowią faktury z tytułu 
sprzedaży wewnętrznej lub umowy ~ jednostką obcą na 
wy~onanie tych prac. 

3. Z funduszu postępu 
, nie'plo.gą być finansowane: 

tecl.nicwo-ekonomicznego 

1) koszty przygotowania 
budowanych zakładów 

przyszłe j eksploatacji nowo 
i wydziałów przedsiębiorstwa, 

2) koszty przygotowania 
seryjnej . 

pr odukcji jednostkowej i mało-

Rozdział 7 

Finansowanie przedsięwzięć wspólnych. 

\ 
§ 21. Przedsiębiorstwo państwowe może uczestniczyą 

w przedsięwzięciu wspólnym w zakresie: 

, 1j;:"i'nwestycji, 

2) gospodarki rem9nto:w;1 

',3) zaopafrzenia produkcji, 

41 postępu technicznego, 

eksploatacyjnej, 

' S) zwiększenia produkcji wyrobów i usług, 

6) produkcji nowych wyrobów, 

7) handlu , zag~anicznego, 

&) zbytu produkcji i obrotu towarowego. 

§ 22. 1. Finansowanie przedsięwzięć wspólnych mo:!e 
. następować w wyniku uzgodnienia wspóliJ'ych interesów 

gospodarczych przedsiębiorstw państwowych i innych 
jednostek gospodarki uspołecznionej, na podstawie Zd,~ 

wartej umowy o przedsięwzięciu wspólnym. 

2. Łączenie środków pieniężnych mOże mieć formą 
wpłaty wkładu lub udzielenia pożyczki na sfinansowanie 
przedsięwzięcia wspólnego, po 'zawarciu umowy określo-
nej w, ust. 1. ' 

3. Na finansowanie przedsięwzięć wspólnych przed~ 
liębiorstwa państwowe mogił łączyć środki obrotowe 
oraz środki funduszów: rozwoju, rezerwowego i innych 
funduszów tworzonych z zysku do podziału, funduszu 
efektów wdrożeniowych, zakładowych funduszów socjal
nego i mieszkaniowego, fuńduszu postępu techniczno-€ko
nomiczneyo, jak również innych funduszów obciążają

(ych koszty działalności, ' zgodnie z feh przeznaczeniem. 

4. Udział w przedsięwzięciu wspólnym może polegać 
również na przekazaniu .maszyn. urządzeń , lub innych 
obiektów, których wartość pieniężna jest określona w 
umowie o przedsięwzięciu wspólnym. 

§ 23. Na finansowanie realizowanych przez przedsię-
1:liorstwa przedsię:wzięć wspói'nycb mogą być przekazy. 
wane przedsiębiorstwom będącym realizatorami wspól. 
nych~ przedsięwzięć, zrzeszeniom przedsięhiorstw lub mi
nistrom koordynującym . środki funduszów celowych oraz 
funduszów tworzonych z obciążenia kosztów działalnośCi 
przedsiębiorstw. na podstawie przepisów o', gospodarce 
fin ansowej przedsiębiorstw państwowych, jeżeli przepisy 
statuujące te fundusze przewidują taką możliwość. 

§ 24. 1. Zrzeszenia przedsi ębiorstw i ministrowie 
koordynujący mogą gromadzić na odrębnym rachunku 
ban kowym i przekć1zywa6:przeclsiębiorstwom i innym jed
nostkom qospoclarki uspo łecznionej. będącym realiza to
rami wspólnych przedsięwzięć , ś!odki pieniężne pocho-
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dząće z wkładów i .udzielpnYch pożyczek prledsi~biorstw 
na . finariso~anie poszczególh ych przedsięwzięć ws.pólnych, 
w zakresie zgodnYJIl z przeznaczeniem ' funduszÓw. 'z któ
ryc.h śro~kj przekazano w formie wkładó:w lub pożyczek 
przedsiębiorstw. 

2. Gromadzenie przekazywanie środków przez zrze
szenia przedsiębiorstw i ministrów koordynujących do
tyczy w szczególności wzajemnie . zależnych przedsięwzięć 
wspólnych, . objętych- rząaowym programem rozwoju branż 
lub dziedzin gospodarki ora.z wyma~ających znacznych 

. . nakładów finansowych. . y 

3, Gr<?madzenie środków pochodzących z wkładów 
pożyczek Graz przekazywanie tych środków przedsię

biorst:wom, realizującym przedl'ięwzięcia . wspólne odbywa 
się według , planów sfinansow(lJ'lia, ; ustalonyc~ odn~;eriie 
dli) "każdego ,przedsięwzięciaWspólnęgq, zgodnie 2(. ża.
wartą umową , o realizacji takiego prZ'edsięwzięcia. 

§ 25. Przedsiębibrstwo realizujące przedsięwzięcie 
wspólne może zaciągnąć na finanSowanie realiz,acji tegqo 
przedsięwzięcia kredyt bankowy na ' zasadach ustalonych 
w umowie kredytowej. '" 

§ 26. Wpłata wkładu lub udzielenie pożyczki przez 
przedsiębiorstwo nie może ' ograniczać możliwości wywią

zywania się przedsięb"iorstwa z zobowiązań wobec banku 
z tytułu spłaty kredytów w ratach i terminach określo-

. nych w umowach kredytowych zawartych między tym 
przedsiębiorstwem i bankiem. 

( .. ' 
§ 27. 1. Przedsiębio.rstwa , uczestniczące w przedsię: 

wzięcju wspólnym określają w rlmowie zasady uzyskiwa
niai podziału korzyści ze wspólne.gO" prz~dsięwzięcia. Do 
korzyści zalicza się w sZGzególności udzia! w zysku osią
ganym -z przedsięwzięcia wspólnego z tytułu dokonanej 

pożyczek otrzymanych z fUIiduszów określonych w § 
ust. 3 następule ze środków funduszu, z którego. sfinan~" 

, lowana przedsięwzięCfe wspólne. Wypłaty odsetek od po· 
życzek w okresie realizacji inwestyc ji 
funkcjonowanie . przedsięwzięcia wspólnego 
koszty rozliczane w czasie. 

· 3. Odsetki 'oraz otrzymane raty spłat pożyczeksl\ 

zaliczane na poczet środków, z których pożyczki zo~tały: 
, udzielone. 

. " 

§30. Jeżeli istnieje wspólny interes gospodarczy 
utrzymaniu działalności przedsiębiorstwa państwowego. 
które nie jest w" stanie pokryć z własnych środkó\\/' 
przej~ciowo ' ponoszonych strat, przcdsi,ębiorstwa-od· 
biorcy lub dostawcy względem pfzepsiębi orstwa ponoszą
ce go przejściowo straty mogą pokrywać ; te , s\i~-ty'~ przez ~' .' 
dokonywanie wpłat,: wkładów lub udzie lanie pozyczlik:"" 

r)., 

Rozdział 8 

Przepisy szcże!Jólne. 

§ 31. .Wyc\atki związane z realizacją z~dań przedsię~ _ 
piorstw państwowych w za.krlisie obronności kraju, wy'
nikające z przepisów ustawy z dnia 21 , listopada, .1961 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Polskiej RzeczypospO'
litej Ludowej (Dz. U. z 1~8'4 r. Nr' 7, poz. 31). {)faz z innycą 
przepisów ustawowych, z wyjątkiem wydatków pon()szo~ 

nych na podstawie . odrębnych przepisów wydawanych 
przez Radę Ministrów i Komitet Obrony Krii ju z ' fundu
szu zaca ań wyodrębnionych, tworzonego ze środków 

dżetowych obciązają koszty działalności przedsię-
biorstw państwowycH. 

wpłaty wkładu, oprocentowanie pożyczki udzielonej na § 32. 1.Przedsiębiorstwą wydobywające mineral'y 
finansowanie tego przedsięwzięcia or\l-żdostao/y produkcji . metodą odkrywkową lub otworową oraz prowadzące dzi 
i inne świadczenia pochodzące z przedsięwzięcia wsp"ól- ' łalnośĆ - gospodarczą, której towarzyszy powstawanie hą łd 
nego, lćtórycg wielkość i .termin)T określa się w " umowie. lub ' degradacja terenu, mogą , tworzyć fundusz rekulty'" 

2. Przez zysk osiągnięty z przedsięwzięcia wspólne- .. 
go należy rozumieć zysk lub część zyskuj' do podziału. 

osi~g~iętego .przez przE1dsiębior~two realizujące przedsię
wZlęCle wspolne, po {zaplacemu podatku dochodowego. 

§ 28. Przedsiębiorstwo' realizujące przedsię,wzięcie 
wspólne powinno uwzględnić je w swoJeJ ewidencji księ
gowej, tak aby było możliwe ustalenie wyniku , finanso
wego tegqprzedsil:wzięcia. Jeżeli ewidencyjne ' wyodręb
nienie, wyniku , przedsięwzięcia wspólnego jest niemożli
we, "ustalenie wyniku finansowego oraz , podział zysku 
między uczestników przedsięwzięcia wspólnego odbywa 
sięfnetodą kalkulacyjną, według zasad przyjętych w 

. umowie. 
• I , 

§ '29. i. Terminy_ spłaty PQżyczek, wysokość odsetek 
od pożyczek i terminy uiszczania odsetek .oraz ' sposób 
zabezpieczenią Z,,"'TQtu pożyczek, jak ' równiez wielkość 

. ł terminy dostaw produkcji lub innych świadczeń pocho
dzących z przedsięwzięcia wspólnego są określ ane w 
umowie. 

\ 2. ' Kwoty oprocentowania k pożyczek oraz spłata rat 
poi;yćzek "otrzymanych ze środków obrotowych ' obciążają 
koszty eksploatacji przedsięwzięcia wspólnego. Spłata rat 

wacji z. narzutów na koszty działalności. Środki funduszu 
przeznacza się na finans.Qwanie przeds'i ęwzięć pozain 
stycyjnych, ' mającyc,.h · na celu zagospodarowanie terenów 
poeksploatacyjnych oraz hałd. 

2. Wysokość ' narzutów określą · właściwi 
W porozumieniu z Ministręm Finansów, w terminie jedn 
go miesiąca od dnia ogioszeni a ol> rozporządzenia. 

~ i , ~ 

§ 33. L Pri~dsiębicirstwo zawieraJące umowę p. 
. neralną dos'tawę maszyn i urządzeń, zwane daiej " 
ralnym dostawcą", może Jworzyc fundus z ryzyka' oj 
rancji z narz.utówobciążających koszty ' 'dostawy. Na 
dusz ten przeznacza się również kwoty kar 
Oraz kwoty z 'tytułU odszkodowań, gM'arancji j 
otrzymane przez generalnego dostawcę od jego" 
stawców. 

2. WY~,okość narzutów określi właś ciwy 'organ 
życieiski w porozumieniu ' z Ministrem FinansÓw, w 
mini~ jednego miesiąca od dnia ogłoszenia 
dzenia. 

3. Ze środków funduszu ryzyka i gwarancji są 
sowaUe. koszty usuwania stwierdzonych . w okresie g 
rancji. usterek i u"krytych wad . maszyn i urządZeń d 



'\ 
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.•.• 'cz:onyt:lt ~ Idłtidctl g~ne!alnej dost~wy o: aT. inne koszty 
,1 odszkodowania - ponoszone z -tytułu g~drancJL rękojmi 
I 'Odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu realizacji 
generalnej dos tawy. ,- ' 

4. Pó całkowitymi , rozliczeniu generalnej dostawy 
wykonaniu zobowiązań, o których mowa w usŁ 3. po· 

zostaje środki ',fl!ndll szu ryzyka i gwarancji związane . z 

. I . ' 
· wego i taboru autobusowego w plrZe~s!ębiors'tw~ch Pan-

stwiJwe3 Komun,ik:-acji Sam~()dowej, ł inwestycje góspo-' 
darki. morskiej polegające na utrzymaniu szlakó;w żeglu
gowych do portów morskich, umocnień brzegowych i fa-

· lochrpnów, budowie baz spedjalistycznych przeładun-kÓw 
i, im.ych obiektów infrastruktury portowej mogił być 
finansowane w .' części lub cd_łbści' z dotacjt . budżetowej, ' 
Wysokość dotacji budżetowej na ten Celokreślan" jest 
cproczn(e w ustawie budżetowej. . rozliczoną generalną dostawą! zapłsuje: się n. zyski nad

· swyczajne ' generalnego do<;tawcy. 'Niedobór środków fun
l <hlSZU ,.ryzyka i -gwara ~(' ji. wynikły z pełnego rozliczeńia § ~8 . 1. Pr'ze<fsiębior~twa: "Polskie Koleje P~ńlhro

• ! generalnej dostawy i wykonania ,z<lboWiązań. d których we", Pailstwowej Kómunikacji -Samochodow.1~ Przed.l .. -
" , w,owa w· .ust· . . ,3, zalicza się na straty nadzwyczajne gene- biorstwo Spedycji Krajowilj oraZ'""4łrzed-siębiorstwo Mię-

~ln.eqo Q,ost'awcy. · - "azynaTodowych Przewo7iów . $!imochodowych ":',Pekae.'; 
. /' tworzą fqndusi ryzyka transportowego z odpisów obcll\-
. (; § :34. 1. Przeds.iębiorstwa wy,dawnicze oraz przedslę~ żających koszty działalno§ci według normy pro~entowej, 

• > bJ..()rstwd obrotu księgarskłe~o mogą _ tworzyć fu.ndusz · w relacji do wartości ',sprzedaży, ' ustal ońej przez MlniS,tr. 
:wnorzeniowy książki z odpisów 'obdą±ających koszty ich ·.Komunikacji w porozumle.nlu z Ministrem Finansów, w 
d.ziałalności. 'terminie Jednego mi~si'ąca od d:b.la oyłoszenł~1. rozparz,-

2. Fundusz wnorzeniowy ,książki, jest przeznaczony 
n. 'sfinansowanie skutków ' / obniżenia ' ceny deŁalicznej 
bt'ążki, zwiększenia in-arży handlowej w obrod. ks"i.ątkl\ 
f wycufania jej , z obrotu. 

- 3. Minister Kultury I Sztuki określi w porozumieniu 
,& Mini-streDł Fi-nanrow szczególowe iasady tworzenia 
1. -WoSpodiuowania {undlłS.zem umorzenIa kslllikl w termi
Dle jednego· miesiąca od dnia ogłoszenia rozpOrządzenia. 

J 

§ 35. ·Prowa.dzone przez - górnictwo-o naftowe I ga;lOw
ntctwQ prace ' mwlogiczI\o-poszukiwawcze ropy naftbweJ 
,t ga~~ ziemnego są finansowane z Flarzutów · Ila koszty 
·Idziałalności .eksploatacyjnej, Wysokość tych narzutów _ 
. \lsta}a' cel,rocznie Minister Górnictwa I Energetyki w p~ 
-f~zumieniu z Ministrem Pinansów. 

Rozdział 9 

zasad gospodarkI . finansowej do specyfiki 
niektórych przedsiębiorstw . . 

,t 36. 1. ' Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwo
, ,,,-e" ', przedsiębiorstwo Polslde Linie LotnIcze .,Lot" or-llI 

, pn:-ecisiębjocstwa żegl l!gi ' morskiej tworzą, a przedsiębidr
. • twa rybołówstwa dalekomorskiego mogą tworzyć funduu . 

· . ,"temoiltowy z odpisów 'obcł~żających koszty dzJ.ała.iności. 
" Wysok9ść tych odpisów określają -wJaśclwi mlńistr'owie 

.,-w pOIOzuinłeniu z Ministrem Finansów. ' 
\ 

• .... ' ' '2. Fundusz remontowy jest przeznaczony nll finanso
. wanie ;:emont'ów. środków trwałych służących działalności 
~kwl()atacyjnej, W przedsiębiorstwie "Polskie Koleje 

. ; Pań:sŁwowe" fu.ndJ sz ten jest prźeznaczbny na finanse-o 
wanie remontów ś:rodków trwałych, a w przedsiębiorstwie 
'Polskie ' Unie Lotnicte "Lot" · - na finansowanie nemon-. 

';tów statków powietrz~ych. 
, , 

§ 37. I,nwęstycje przedsięb,iorstwa JM.ąstwowe~o 
"Poł'Skie Kpleje ~ańst,wowe", nie zaliczane do Inwestycji 

· centralnych,połeg-ające na budowie linii k.ollejoWych, bu-
1-, dowie ł modernizacji ~ą.złó~, stacji kolejowych i 'skrzy-

1wwaó .dwn,pozioQlo,wych oraz na elektryflącji HoH K<l
ejowyih. a. tak~e , n8 'budewie 1 mode'rnizacjt lap+eCZtl 

.. . , ~Sł\igowo~napraw,czego ---oraz na zakupi • . t .. boruk~l~jo'; . 

dzenia. 

2. Fundusz ryzyka' transpp:rt-oweg-Q jest })rZeZnilczony 
na wypłatę -odszkodQwań za 'braki i uszkodzenia ładun
ków,za utratę zdrowia luj- życia 'Osób w 'wypadkach 
kolejowych i samochQdowych oraz na fin-anspwanie od· 
szkodowań i ;kar występujących w obroc;!. zagramlcznym, 
a także ' strat spow,od'owanych zmianami koniunkturalnymi 

· na rynkach 'Zagranicznych. 

§ 39, 1. P~dsięb.orstwo państwowe f Polskie Linie 
Lotnic.ze "Lot" twon:y, Ił przedsiębiorstwa żeglugi mor
skiej mogą ' tWQrzyć fundusz ryzyka handlowego : 

t) z odpisów obciążają'cych koszty działalności w gra
nicach ' normy procentowej ustalonej w ItosjJnku d.o 
wartości sprzedaży- ogMem, ' -

--i) z dodatnich .różnic kur~o~ych. 

2. Norma procentowa, a Jktórej mowa w ust. 1 pkt 1, " 
Jest ustalana na okre~y .pięcioletnie. w narodowym pIani • 
• połeczno-go.spodarczym. ./ 

I' 

3. Fundus~ ryz&ka .nandloweg-o jest przeznaczony na 
pokrycie strat z tytułu: 

1) odszkodowań w obrocie zagranicznym nie objętym 

obowiązki'em 'ubezpieczenia'· w TowaTzystw,ie Ubezpie
czeń i Reasekuracji "Warta I, . S.A. I nie ubezpieczo
nych w całości lub w · części w tym Tówa-rzystwle, 

2) utraty nale.żno~ci zagranicznych) 

3) ujemnych róż~ic kursowych, ,./ 

4), strat wynikiych na skutek Ż!ni an . koIttunkturalnycłl 
na rynkach "zagranl~znych, ' . ' 

5) deprecjacji lub złomowanian,ieprzydatnych części za
miennych w 'lwj'ą'zku z zanj~chaniemeksploatacjl 
określonych typów statków w przedsiębiorj;twach ' że
glu'gi morskiej Iqb SpTz~tll lotniczego w pn:edsiębior

stwie p.ań.stwowym Polskie linIe Lotnicze- "Lot", po 
potriijceniu ~zyskanyc'h ·. oz . t,e.g-O tytułu przy~hodów. 

I 

4. W pf.zedsię-biorstwie państwowylP- Po1.skie Unie 
Lotnicze "Lot" 'fund lISZ' 'ryz;yka . handlowego jest ' 'prż'e1;na
czony także' , oprócll strat z tytułów wymie'nionych ~ 
ust. 3, .~~ (?ok.ryde . k.M n:ałoż,onych przez Międzynarbdo
we Zrzeszenie Przewozników Lotń,iczych (lATA) l Inna 
jednostki zag raniczn,e: - ' 

, \ 
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Dziennik Ustaw" Nr IS 340 Poz" 

" ł. JeżeU stiln funduszu ryzy-ka. handlow~gC) przekra
cza 2'/. wartółc1 sprzedAŻy ogółem -w roku sprawozdaw
czym, dane priedsiębiQl'ltwo żeglugi morskiej lub przed
liębiorstwo pań"ltwowePolskie Linje Lotnicze "Lot'" za-
,Diecłladokonywania dalszych "odpisów. : ' 

8. Nie wykorzys'fane środki funduszu , ryzyka handlo
wego na ' koniec roku przechodzą na rok następny. 

2. W Ministerstwie Zd~owia i , Opieki Społecznej , 
tworzy się scentralizowany fundusz kapitaInych remon-, 
t6w z " odpilów obt:iążających kaszty dźiałąlności· pań. 
at wowych , przedsiębiorstw uzdrowiskowych. prze~Iil!czony" 
na kapitalne remonty obiek'tów l urządzeń uzdfowisko~ 
wych ' ci wartośą kosztorysowej ponad ;30 mln zł i cyklu 

__ wykonaIlią ponad 12 miesięcy. " 

t, 40. 1. W przedsiębiorstwach żeglugi morskiej 
ł ' prżedsięb~0rstwqch rybołówstwa dalekomorskiego nie 
• tanowi przychodu ze sprzedaży określonego wart. 3, 
u.! .• ustawy wartość dostaw wyrobów, rOb6t, lls1Ull, to~ 
war6w i materiałów nie zaplacon,ych 'w całości lub · części 
przuodbiorców w ciągu ' 60 dni od żakończenia roku 
.priwozdawczego; , 

2. W przedsiębiorstw re państwowym Polśkie ,Linie 
Lotnic~e' "Lot" przez ' przychód ze sprzedaży~ozu
mie sIę wartoŚl: zrealizowanych przewozów' pasażerskich, 
towarów i przelyłek pocztowych, a fakże przychód ze 
Iprzedaży na rynku krajowym i zagr~nicżnym wyrobów; 
rob6t, Qsług, towarów, materiałów" patentów oraz licencji 
l1tmych oSlllgni'ęć naukowo-technicznych, bez względu na 
termin zapłaty. , \ 

f 41. 1. Przedsiębi,orstwa transP9rtowe i przedsiębior-, 
-stwa wykonujące inne usługi związane z' przewozami oraz 
\przedsiębiorstwa gospodarki rybnej tworzą , fundusz akw1- r 

.ycyjny obcią:!ającydewizowe koszty dZiałalnośFi w gra~ 
nicach normy' procentowej ustalonej w relacji do war
teścł IPi'Zedaty z działalności własnej. 
1 1 

, J; Norm4ł procentową, okt6rej mowa w us,t. 1, ustali . 
'właściwy minister w porozumIeniu z Ministrem Finansów, 
w t.rminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia rózpo-
r~gzenia. " , • ' 

3. FUndusz Ilkwi~ycyjny przeznaczony jest na finan
sowanie przedstawicielstw zagranitzny.ch, reklamy, wy
datków ,'reprezentącyjllych, włącznie z wydatkami repre- , 
zentacyjnymi statków, wydatkow, akwizYcyjn~ćh. szkole
nia personelu. zakupu , fachowych. książek i pomocy szkó-

,Ieniowych, :. zagranicznych wY.jazdów , służbowych i, innych 
' wiYdatków oc;parakterze \ ąkwizycyjnYtn. -

, "', ' 

§ 42, Minister - Kierownik Urzędu Gospodarki 
Morskiej st:wierdza " zgodność Jednolitych taryf w- obrocie 

,. portówo~tno.skim z 'zasadami polityki taryfowej w gospó-
,dare. 'morskiej. ./ 

I . 
3. Wysokość odpisów na scentralizowany fundus, 

kapitalnych remontów oraz ,.zatadygospo9,arki tym fun~ 
duszem określa Minister Zdrowia I ,Qpieki Społe-tznej 
I,lorozumieniu z Ministrem Finansów . 

ł 45. 1. Przedsiębiorstwa , Państwowe,j Komunil,{acji ~ 
Samochodowej tworzą fundusz wspólnftj działalności z od- , 
pisów obciążających koszty dżiałalności wedł,!1g 'normY ~'J 
ustalonej przez Ministr!l , Komunikacji w porozum~eniu ' 
z Ministrem Finansów, '. ' 

2. Fundusz wspólrlej działalności , jest 
n'a finansowanie szkół przyzakładowych wspólnych : 

, ośrod,ków szkolenia, kosztów utrzymania zaplecza eksplo
atacyjnego, , kosztów utrzymania hóteli- , dla kierowców 
oraz kosztów eksploatacji wspólnych sys,temów' infotmft'
tycznych i centralnej koordynacji przewdzów. 

3. D)'śponentem flłhduszu wspólnej działalności jest. 
Minister Komunikacji. Minister Komunikacji inoŻe upo~ 
ważnić do I rozporządzania tym funduszem innych ,dyspQ.o-' 
nentów. · ' ' , 

§ 46. Zasady tworzenia przez przedsiębiorstwa fun
duszu szkód górniczych i gospodąrowania nim regulują 

odrębne przepisy. 

§, 47, 1. Przedsiębiorstwa podlcegłe Ministrowi. Obro~ 
ny Narodowej mogą zaniecha'ć dokonywania odpisów ńll 
fundusz rezeTwmŃy. o któr1 m mowa watt. f ust. :1 

, ustawy, jeżeli : stan tego funduszu odpowiada równąw!;lr~ , 
tości 2°/0 k0SZtóW działalności przedsiębiorstwa W róku ' 
sprawozdawczym. 

2. ,~ Jeże!i .po pokryciu strat stan ' hinduszu rezerwó-, 
wego przekrae,za równowartość JOlo kosztów 'dzia.łalnoścf 
przedsiębiorstwa w roku ' sprawozdawczym, ptzeds~p'b!or:
.two może za$i1ać ,z funduszu rezerwowego funduS'i ' roi~ 
woju. z tytn że stan fundUSZU / rezerwowego w tąkiin wy';, 
padku nie może ulec zmniejszeniU'łlQriizej 1% kos~tó~ ' 
działalności w ~ roku , sprawozdawqym. 

, § 48, MinIster Obrony Narodowej oraz -Minister Gór": 

§ 43. 1. Kos~ty ' świadczonych przez Polskie Ratow- nictwa i Energetyki wstosunkądo przfdsiębior~tw prz~--, 
, , mysłu wydobywczego 9raz ęnergetyki i gazownictwa ,w.,\ 

nictwo Okrętowe nieodplatnle usług na rzecz ratowania_ uzgodnieniu z ' Nfi-nishem Finansów mogą ' centrąlizowa~'. 
życia na i1torzu I ' zwalczania katastrofalnych rozlewów na część odpisów , na 'fundusz ,-postępu techniczno-ekonomlCz- :' 
morzU peln'ym mogą być pokrywane z budżetu ' panstwi'l. ' " I ' , ~ego. Dyspon~ntami scentralizówan~go funduszu .postępu " 

fi ' . I techniczno"ekonom-icznego są właściwi ministrowie .llib 
2. Zasady nansowama ' wydat CÓW

U
" rOz któ"rycsh . mdowa _' organy, przez ~ich" upo,' ważn.ion,e: , Sce.ntraliz,owa, ny , funa, us,z" 

w ust. l, ustali' Minister" ..... Kierownik ędu Go po arki. . . ' . " . . ' postępu tecbmczho-ekonomlczneg,o Jest ' przeznaczO'py na 
Morsk\ej w porozUmlemu Z Mmlstrem Fmansów. finansowanie ", , zadańszc2ególnie wa.żnych dla io'zwoju 

< qranżyprzemysłu, zleconych przez właściwego 'iIliMstra. 
, , ł 4,4. l i W, państwowych przedsiębiorstwach uZdro- , l,' 

wis,kowycb " remonty bieżące ", oraz remqnty kapita'lne § 49. Minister Spraw Wewnętrznych 1n1Ożepodwyż-
o wartości kosztor~sowejnie ' prżekra'ezającej~ 3() mln zł szy~ wysokość corocznych o.dpisów z zysku ,do ,podziału', : 
i cykhr'wykonania do 12 miesięcY: są finan,sowane 'bezpo~_ na fundusz rez~rwow:y, a także obniżyćJstawowypózio~ 
średriio< w dęzar .. koszt6w WłaśCiwego rodzaju działalnośCi tegO' funduszu, nie niżej jedhalu niż do wy~okośei -;OJ~ 
przedsiębiorstwii. "'y k osztilw dzial~lności w ' roku .~prawozdawczym. 'o' 

/ 

/ 
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, § 50. 1. Wf przedsiębiorstwach podległych' Ministro
_, WI Sprawiedliwósci, działających przy zakładach kar-

~:' nych, przez które rozumie się takż: przepsiębiorstw a dzia-
. ' :. Iające przy aresztach śledczych l ośrodkach przystoso~ 

Póz. 1'13 

2. Scentralizowany , rachunek wyrównawczy jesl za
silany. z nadwyżek wyników prz' szacowania zapasów. 
obciążeń , przyrostu wynagrodzen, premii i nag ród oraa 
środków budżetowych przezną.czOlWch I).a refund,acj,ę 

kosztów poniesJonych na. opłacenie , składek na , ubezpie
czenia społeczne w wysokości 140/0, 'obowiązującej stawki. 

"i l ~ania społecznego, uprawnionymi do korzystania z fun
duszu załogi są zarówno osoby zatrudnione ' na podstawie 
pracowniczego ' stosunku ' pracy, zwane dalej "pr'acownl
kami", jak i skazani i tymczasowo areszto,\\,:ani oraz 

lImieszczeni w ośrodkach przystosowania społecznego, 
wykpnujący pracę na rzecz przedsiębiorstwa na--"podsta
wie ' ski~o\lijlv.ia przez zakład karny, zwani dalej "ska
aanymi". 

3. $rodki zgromadzone na scentralizowanym rachun 
ku wyrównawczym są przeznaczone na pomoc finansową 

, dla przedsiębiorstw gospodarki rojnej. 

, 2. ' Przedsiębiorstwo ustala odrębne śroak! na wYJ<la
grodzenia dla skazanych; przy ustalaniu wysokości tych 
'rodków stosuje się .odpowiedni~ przepisy art. 12-16 
u~tawy. I 

3. Podstawą dokoriywania bdp!sów na cele, o któ
rych mowa , wart. 17 ust ą.wy, stanowią , wynagrodzenia 
pracowników. 

4. Uzupełnienie środków, o których mowa wart. 18 
, ', ...... ust. , 3 ustawy, ,może nastąp~ć z funduszu załogi w części 

.,1_ przeznaCzonej dla pracowników. 

,5. Fundusz ' za łogi. o którym mowa wart. 11 ust. 1 
ustawy, ,podlega podziałowi nq .dwie części: 

1) część PJzeznaczoną dla pracowników, 

JJ "~", , 2) część przeznaczoną dla skazanych. 

'.1fr!:\ ,- " Podziału f,unduszu zal ogi na wymi enior.e części dokonuje 
/"1,,,; ' aię pi-oporcjonalnie do wypłat wynagrodzen obydwu grup 

, za tr'udni onych. 

6. Część funduszu, o .ktÓrej mowa w ust. 5 , pkt :l, 
.'1'w wysokości 8,5°/0 wypłaconego wynagrodzenia podlega 

',:." cdprowadzeniu na odpowiedni typ środków specjalnych , 
~.'~ ,y!' zakładach karnych. Nadwyżka funduszu· przekraczająca 
/ ten poziom jest przekazywana na scentralizowany fun-

,,' /.,' dusz rezerwowy. ' . 
'1~ , 

" _ 7, Podjęcie prze z ' pr;edsięhiorstwo inwestycji, o któ-
l>t. < •• ,. rej ) nowa wart. 24 ustawy; polegając'ej na budownictwie 

;: ' '"''''ymaga zgody organu sprawującego nadzór. 

, ' '8. Org an sprawujący nadzór tworzy 
_ fun,dusz rezerwQwy z przekazywanych 

. "';' bloJstwa: 
'\ J~~ . . i~ 
... ) 

~'V",i ' 
t't ~.f?~? 

l) 500/0' utworzonego w d anym roku 
wowego, 

"~;/ 2) nadwyżki, o której !ll0wa w ust. 6. 

scentra lizowany 
przez przedsię-

funduszu re zer· 

---'of,:'- '. Scentralizowany fundusz rezerwowy jest przeznaczony ' 
- .. na uzupełnienie funduszów : rezerwowego, rozwoju i za. 

,. ~.~ ~ł(!)gl w przedsiębiorstwa'ch, ktqrych działalność ' jest nisko
. - .. rentowna : lub nierentown~, ale konieczna ze wzgl~du na' 

potrzebę realiz,acjl zadań resocj ~lizacyjnych. 
\ 

• , § 51. . 1. Dla podległych Ministr-owi Sprawiedliwości 

{ przedsiębi.orstw . gospodarki rolnej, d.ziałając;.ydl na tere-
. ;nach znacznie odbiegających ' od pr;zeci ętnych. zwłaszcza 

w 2fakr{esie wa runków ·gl 'ebowo·klim a ty r 'lllych, tWorzy I 
się scentr}lizowany rachunek wyrównawczy. 

/ 

·1 
'Ił . 

•. Scentralizowany rachunek wyrewnawczy moze 
być zasilany dotacją budżetową w granicach określonych 
w ust.awie budżetowej. 

; 

5. Minister Sprawiedliwości w pórozumieniu z Mini
itrem Finansów określi zasady oraz tryb gromadzenia 
i wykorzystywania środków scentralizowanego rachunku 
wyrównawczego . . . I 

§ 52. 1. Amortyzację środków trwałych oraz ::"War
tości niematerialnych i. prawnych w przedsiębiorstwach 

podległych , Ministrom. Obrony Na rodowej, Spraw We
wnętrznych. Spr awiedliwości oraz w przedsiębiorstwach 

przemysłu wydobywczego, energetyki i gazownictwa pod
ległych ' Ministrowi Górnictwa i · Energetyki dzięli śię na." , 
fundusz rozwcju przedsiębiorstw oraż ' scentralizowane 
fundusze rozwoju, według norm określonych przez wła'ści

wych ministrów w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, 
Amortyzację maszyn górniczych objętych scentralizowanłl 
gospodarką przeznacza się w całości na scentraJ{zowany . 
fundusz rozwoju górnictwa węglowego. Dysponentami 
scentralizowanych funduszów są właściwi ministrowie., 
Ministrowie mogą upowążnić do rozporządz,ania tym! 
funduszami innych dysponentów~ Ze scentralizowanych 
fund uszów/ rozwoju są zasilane fundusze rozwoju pr.zed
sięblorstw. 

, I 

2. Inwestycjatni przedsiębiorstw pódleglych !y1ioistro
wi Górnictwa i Energetyki, o których mowa w. ust. 1, 
finans owanymi w c a łości lub części ze środków ' scentra
lizowanego funduszu rozwoju danej branzy Sąl .( 

1) w przemyśle węglowym ...... rozbudowa I modernizacja ~ 

istnie jących przedstębio~stw, zwią~ana z utrzYrr\aniem 
produkcji lub przyrostem ' zdolnoś ci produkcyjnych, 
z okresem... rea lizac ji ponad 2 ' lata, 

• 
2) w p rzemysłach . naftowym i gazowniczym inwe-

stycje związane z zagospodarowaniem nowych .. złó:1 
ropy nafto we j I gazu oraz maga~ynowaniem 'I prze
syłem gazu, 

3) w przeml'ś l~ energety~znym - sieci, przesyłowe ' 
220 kV. r~z~l1Idowi'l oraz modernizacja istniejąfych 
przed si ębiorstw, z okresem realizacji ponad 2 lata. 

hnansowanie tych 'inwestycji .odbyw~ Się ' w .drodze zasi
lania funduszu rozwo ju przed siębiorstwa realizującego 
określoną inwestycję. 

, 3. Na scentra.1izowany fun dusz rozwoju" o ' którym 
mowa w ust. 1. podlega przeka.zan'ju wcaloŚd ulga w po
datku ' dochodowym przyznana " przedsi.ębiorstwoJll pod" 
ległym Ministrowi Sprawiedliwości, dzialająćym przy .2:a:-
kłatiach karny<:h. ' 

/ 

I 
I 

/ 

'-

ł. 

/ 

....... ~. , 

" 
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/ 1 53, . Inwes'tjcje , przeds!i'filjłórśtw pudll<egtYcti Mini- . '2" j-eile\fice'll>y UI~t!1\')'We 'Za ~słmy!i śWdadc-z~e 
.-t'fom Obrony'N"a:rad{')weji '5pnaw ' W~lI:nvch, ~"prżed~ię'OO<mstwQ ~~S'p)odia~'ki 'lk<lDm.1!N'lamel i qi)!rR:<e~~biQt .. 
r6wnież ' ii:nwestycj~ 'pT,zedsiębi:oP-ttw mająqcR 'stqtmi ~~h , '. sitwo ' :U'Ż'yl!enmffilci Jlluł!lllC'l~ej; ~anują:oe · 'zarf.lliąji 
rl.ębiors't;wa ' przemysłu o'bTOnTnrgo, z"W'hfzą'l'l'e 'Z rea!fłza'cj'!l ' "Stw-oW'Ymi z-as~mti lakał@~, zWaIil.e . ~ej .,;pTze(is.ie--': 
przez 'te przetlsi-ęmorstw'll . 'zadań w Il;akres,:-e 1Dbrotm'os-d b1:eTstw~· wyk~11!Ującym~'l'Z'4tllpBństlW.Gwym1 wlsebuM. " 
kraju, oraz 'inwes'tycje podejmowane w~i'fikuz ~rl'ii- " 'l-01titl!twymi'~,. lliie 2f8.'(')~wniają- ~ęrzełllsięhmrst.w,\a' "WW~ 

' łalnością w dziedzinie przewidzianej Vf akcie o utworze- okmł<my<:h w mit, 11, I\lr:redmęJg~Igtw.o ę~te ' 
" nltll prżedsifjbii1>r-BtiWB 'nłytec'loosti ~k:~neó-, !polegającą 'tJrgan~ " ~łUŻ'yc:}elsk\le90 'Ela lp'@.hycie tt;ei fÓ7JIli<j! 

na 's'W'iauc~ lualug k'0łml.ha!!!'lrch, Jłub.k.'uqlbu:r.atrr~ , a Dl!>® ~ 'J1l'.at!lmfO't'ełWą ' 'W 'Wa-n.;iqlidlł Ikwalt wYllikiająCfCh :lI:. 1D,1il!~~~-nw 
na sprawowaniu zarn:ą&1! .'na<ll .uł!dm~k_:, 1 ąg:rred.&ię- trCtr,' 'W'!lI, : n o~.egG .~. z '~ .. ' hV.ą' ;, 'I'~n'ę , (1l!lll[ot\l.'<DtW, ~. • 
biorsŁw użyteczności publicznej resortu zdrowia ' l 'opieki _ 
,sp olec ane'j, ,B .. ' :Lal~ do IiaiIlWIe5tyclii :oeirtralmych i 3. Dotacja przed:iIiiotowa m~że być p1rzyznan~ 
łll:W~ą 'byt · fin:amuWłl!!l\e rc7lęŚciIlwo 'dIilb w · ,ai!iłośdll <dot-ru;Ifi ' jątkowo w trybie Qkreślonym w ust. '2 także w ' 
budżetow,ej. Wysok<ość dotacji budżetit!fflej iliil lleiA cel je.&t l1eniu dO -'uSług, na , 'kt'óre crS'tala się ,::t;eny ""'!!·I!H~lo·w.ane'·j 

'" określana ' corocznie' w ustawie bu'dżetewej lub w ,budź!!- . jezeliz wa'żnych W'ł9tęd'0w sp0Iet::Znyc'h 'Z'a'(:nmlzi 'J}dlm~J.il' 
,,\ .ioi"'., WIł, ' aś. d~eJ .t;.;lG!~ćUlodQ'w.ej. , r- . rista1enla" 1ub utrzymania ' ceny :na 'poo1umiłe _wie - . 

' '\.... , ' Jącym przedsiębiorstwu watunkówprzewidzianyc'h 
. .§ :54, l: Plrze.illst~1JD:r.stWt1 jpr.zemysłu ~Y;WClAegD ust. 1. . " . . ' , 

podległe Ministrowi PrzemysłuChemiczn.eglG ii :L~~o . 
!nogą tworzyć z odpi~ów obciążających .koszty . działal-i 4, , F'odstawędu trStii1an'ie. 'Ii'otacji · 
l'10Śd: nowlą ' przeciętne " uzaSadnione 'koszty 

ł) .. lftm'~ mn:Ylll'an(ft>zło'lJl-ośei ~oRk~1hjMICH1, 

.I) ItpUtliluSz ,hlk;widdcji ~0'pąlliń JMB:Z .ll~illt~wa.cJi J:er.ellÓw 
poek'S,P10a'baqi:jn)"cJa. , . 

. ~większone 'o naTZut zysku ' w wysokośdlOo/-o , ' 
przerobu, \których wysokość " na'll!'ŻY ązyocln.1t 'Z ' 

zaqożycielS:kim. Uzgodnienia, tepO:Wl'lł1'l'Y ' "'T·.",,~,.rtł.l 
. możłtwość. wprowad:reńia , zrntan powodu:i'lCYclb. 

roku .sku~kIUn.a~s9we z przyczyn ri~ez'ależriy~h 
;Z. ..F~d;usziwt.r;zymaAi.a, żOOJ.noścL p r.Q,d.u.iq:yjue,j 1<:.1»1' ła1fl'l'1scl prz-edslęsitJr9tw.a. > , ' , 

, ł>aJń Jest ~.zefl~ęc.zl!)łJ.W ,na .fiIi..ll'~., (O'W.a.hi~ r..0Mt ~,dQst~pnhl.- ' ,. ( . 
J~CYfB , :v:łom ,domch@w;an;i~łBZb~dneJ zdohlDś:ci e.ksf>;lo.5. Dotacja p,owinn~ być .ustalana Vi · \S~osunku. 

. !&ta~Y~p'ej. .stavytk.~ , :DGI@i$U ' ~ I>JJndus~, .llz,a,leŹJli0Ilq · od mierników rzeczowycb slosowanych :przy p9b'i~r.an'ill 
~~ąlik.o.ścl wydQb~cia ,ktąpa11ny.... or~ sa:.ca;e.QÓł.owe .z:asady od odbiorców. usług. WylDÓlr 'miernika st~włąc.( 
~.os:pDd.riil'1\Taniatym l..md~m .akreśla a;r.ga.n Liloży- ~ stawę kształtow.anla ' dqtacji wymaga' jlzgodnie'Il1a ' ź · . 
. eiels!t4 ~ 'par~7iwaieniu ,z Ministr.em Finansów:.n<e>m "L~o.ż,.rnełŚkim. ". . 

a. &nd.u$~ ' likwidacji ~aJ.ń o;raz .r.ekul.tywacM ,te
j'enów " łl0ekiiplGł8t&c~'yoh i~ pr.:zeZll1lt:W.Ily;, .tUl: 

l) pokrycie kosztów likwidacji kopalń" t ictJ. zaioo-zpl'9-
czenia, 

I) - 'sfłnall51i)'W.w.le pr'llBrlsięWJlJi,<lĆ .ma," j.ącyc'h na ' ..oęll,u .za-

6 . . W zakres'ie usług masowej komuni:k.a:cJ1 .mil!JSf~~(J 
jako miernik może by~ .. stosówana jedn01;tka 
to ~est pnebie.g p€lJjafllmu na trasie ;edt~śct ' Jft'I,łUt;\'lU 
łnm:ewa. iPdml· 1"e-dn-omek ' T,ZeClZl0w.y.cln @l,,.d~ga 

niita qJr~z angan ' iZałożyc!el~ 'ró_ocileś~ '.:z 
na.em iIillj,e:pnirka aótftl:;ji , 'iii rca.zlPodstaw))'" 4il ; któ.r.ej . 
"MI ust. 4. 

> • , 

~\frodmlil~a:ałe .tereuó;w p.<Ileksploatacyjny.ch j .hałd. 

Zasady Qospodarowanta' tym 'funduszem maz -staw'klou- . . 7; Dotację dla przędsiębiorstwa wykonującego 
plsu na fundusz ' dla poszczególnych przedsiębiorstw .paratVfl>.w~m.i zasobami l,ok.a.lowymi · uśtllla się na .1 

'określa organ za'f~życie1ski w pOHlzumlen1tl 'Z Ministrem pGl'łllerlch'Ri 'e.ksIDlna.towany.ch JDkał~. Obejmuje orla', , 
Finansów_ . 1 sadnione ' kQ~~;ek.s.ploatacji b,uclyn.ków. lą.cznie ;z' , 

, . 

4." Śródki fundusżów wymieniiunyc:'h w ~, '!, 3 prze
znacza się na fińansowan-ie przedsięwzięć pozainwesty-
cyjnvch. \ . 'r . . " ! . 

5, 'Po'ł6wę : 1I6W1lll'lWaTtoscl 'l'l'cfupisó\W na hmd:usz wy- ' 
mieniony w · ~st. 3 przedsięhtbrstwa przekt'l-zują. 'na' scen
tralizowany ' fundusz ' likwidacji kopalń oraz 'rekultywacji 
teren?w . ,pol!1fS:ploata-c:yjn'rdh, ·tworz~w~ Zrzespmiu 
Pra:edS'i.ę'liior~t'W ' 'Kci.tpaJnlctwa 1)'uroW~6w C'h~mi'Cinyc h 
1 Minera'ln y~h. 

I' 

. miekslłloatacji dźwigów osopowych, wraz Z . n)l·r7"''t.i;>",'" 

zy~ku, o " któf~m mowa w fst t, z . ty~ ,że:, ' 

t'. nie p'r2y~ugu1e ~~nlJIt zyslwz tytl\1lłl!l '.L!$ug 
nego ogrzewania . i dostawy ciepłej wódy p@.lcihł~r.ftjo, 
cych z zakupu energii ciepln~j '?d oqcyd~ 'd 

"- h \ 

, 2) przysługuje naTZut zysku _ w ~ysekości H)0JCI .... t:\·~7 .. M 

przerobu w razie produkcji energlic;JeplD'ej 
hiach lokalnvcłil zna jt;1'U}ącydt ;s!llę VI .aK' ą1'li'UI.~lrc J 
p-rzedsiębiorstwa, 

8: _.Do.d.iil'tk~we . zada'Ilia z1ecoae ' pr~d:siię'bi1ilrstWu 
§ .·liS: l. Geny.u '~id ka IDtlFl:alne .j .mies2kaniowe reaJizacjl pr~ez organzal~y:ieq-$ii ' stant;rWlą . 'Pf<i~~m 

po.win'ny , zapawniać" przedsiębier!itw,u, samoffn,&IlSąw.iu.l.ie, odrębnych rozliczeń . na, zasad<ich1'l-em-e] 1'I·,~~ła'l'l'li1Igttj 
Jj. . pełne po~rycie (kosztÓw ' uZ'asaJnionych , ponpszonychfewriiającefs~mJrlinąrise:Y'ani.e. ' \ 
przy-,wiadczepiu usług, powi-ększónych ' o narzut zYsl{U 
w ' wysliY'k'0sr:i :ct>' .najmIiłej '10070 'f-entown'O~, l~z.~n'ej jako '9. ~il 'I'0'WBi Tlda!tt.'Illi:-ją )n_~wvą 1b:'B.kt4je' ;sli,ę' 
'Sh:>SlIDe'k ,z~ku~dl!l ', kositUw p1'2el~lb'u, przez łkt.ę,~rnznmie · " t'y ~ otizymWl'':'' ipr.fl,eZ , 'tm:~e&ię'lDł:(JłlS~t' ~0mi~oe ) 

. lię I'T,zec'iętne .'kośzty .:ZW4JzHrreI z,e' ~wiad{:zem~ .~eyo 'l"a'n-stwoWY'Q ,'zes&l3e.ml aoke.ll0~ i&4i włtłiclmeU 
r00~ajuu:słu'g, pommejszO'lle (O 'k'l'l'S\rty , zu'życ'ia:; ma't-eń~fWn\' . . ~&w pn~eię'Woh w · ad'milRł~l';i!ację ll4,teo~'ą ~B 
bezpośrednich, łącznie z · aarzutełll' kOS7!l:&w 'Za~kupn: . umowy, z . 'prZe-zRiłC!lleil'l,demna 'WWU'~~ ' Il"~tl'll\lvntlik! 

, ..:....-
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10. Szczegółowe '. zasady ustalania dopłat od właści
-cieli budynków przeka'zanych w administrację zleconą 
· przedsiębiorstwu wykonującemu zarząd państwowymi za
' sobami lokalowymi oraz. szczegółowe ' zasady rozliczeń 
· E tytułu administracji zleconej określi ' Milfister Budow-

nictwa. Gospodarkj Przestrzennej Komunalnej w poro-
Eumieniu z Ministrem Finansów. 

§' 56. 1. Wyni~ finansowy . przedsiębiorstwa gospo
darki komunalnej i wykonującego zarząd państwowymi 

· %a~obami lokalowymi stanowi różnicę · między przycho, 
dem ze sprzedaży a kosztami własnymi i kosztami sprze
daży. zwiększoną o dotacje przedmiotowe i inne wyrów- / 
'nania !entowności. a zmniejszoną o podatek obrotowy 
i dopłaty przekazane przez przedsiębiorstwo do spółdzi el
nimieszkani<;l.wej z tytułu rozliczeń i związanych z admi
nistracJą zleconą oraz skorygowaną · o saldo strat i zysków 
nadz-wy~zajriych. ~ .' 

2. Przez inne wyrównania rentowności należy rozu
mieć otrzymane , przez przedsiębiorstwo dopłaty od właści
cięli . budynków przejętych w administrację ' zleconą ,na 
podstawie umowy. ' 

3. Do przychodu ze sprzedaży usług działalności pod
stawowej przedsiębiorstwa wykonującego zarząd pań

stwowypti zaśo'Oami lokalowymi zalicza się: 

1) czynsze i świadczenia z tytułu najmu lokali. 

2) opłaty :r:a korzystanie z dfwigów osobowych. 

3), opłaty za dzierżawę terenów, ' 

~) odsetki pobrane przez przedsiębi orstwo od najemców 
,zanieterminQwe regulowanie należności z tytulu 
najmu lokali, 

5) 'ppłaty za ' dostawę ci epłej wody i ogrzewan{e lokalf. 

6) opłaty za dostawę ,zimnej . wody do lokali użytko
wych,' , 

7) inne opłaty związane , najmem lokali , określone 

odrębnymi przepisami. 

4. Za usługi. o których mowa w ust. 3 pkt 5 i6, 
przedsiębiorstwo pobiera od najemców lokali użytkowych 
opła!y 'w wysokości . cen · płaconych do~tawcom. 

§ 57. Przedsiębiorstwo wykonujące zarząd państwo
,;wymi za!>obami' lokalowymi tworzy: 

1) fundusz remontów, \ 

.t 2) fundusz samorządu mieszkańców. 

§ 58. 1.. Fundusz ' remontów prze'znacza się na finan
sowanie wszelkich napraw i modernizacji budynków 
'oraz dźwigów znajdujących się w tych b)ldynkach. 

" 
2. Fundusz remontów jest tworzony: 

l) z odpisów obciążaJących koszty , działalności pod
stawowej ptzedsiębiorstwa, 

2) · z opłat właścicieli lokali w domach wieIomieszkanio
wych stanowiących ~łasn()ść Państwa w wysokości 
określonej w odrębn }rch ~przepisach. ' 

3) z innych ~płat jednostek gospodarczych 
fizycznych. 

osób ' 

;t) z dotacji vi wysokości ustalonej we właściwym bu-
I 'dżecie terenowym. 

3. Odpisów, o których mowa w ust: 2 pkt ,l, przed
siębiorstwo dokonuje w wysokości 10f0 od wartości .po
czątkowej budynków weEiług . stanu na początek' roku. 

4. Usługi remontowe realizowane systemem gospo
darczym. obciążające fundusz remontów. roźlicza sie we
~ług kosztu wł~snego z narzutem zys/m w ~ysokości 
10% kosztów przerobu. , 

5. Poniesione przez przeds~ębiorstwo 1<oszty remor;
tów i modernizacji budynków stanowiących własnoś ć 

ósób fizycznych, przejętych . w ~dministrację przedsiębior
. stwa. podlegają zabezpieczeniu hi'potecznemu na zasadach 
określonych w qdrębnych przepisach. 

§ 59. 1. Fundu.~z samorządu mieszk:ańców tworzy się Zl 
I 

1) odpisów ohciążających koszty eksploatacji budynków 
w' wysokości określanej c;orocznie przez Organ ; zało- ' 
życieiski, • 

2) oszczędności powstałych wskutek obniżenia \ pl ano
wanych kosztów eksploatacji oraz kosztów remontów , 
w wyniku wykonania ' przez najemców lokali mies:>:
kalnych w formie czynu społecznego prac należą

cych do działalności przedsiębiorstwa. 

2. .Fundus,z samorządu mieszkańców przeznaczony 
jest w'yłącznie na finansowanie działalności społeczno 
-wychowawczej prowadzonej przez organy samorządu 
mieszkańców. Środki funduszu mogą być w całości prze
kazane na rachunek bankowysamorządllc mieszkańców. 

§ 60. 1. Do przeds iębiorstw podlegfych Ministrowi 
Finans0w oraz Narodowemu ' Bankowi Polskiemu nie sto
suje się przepisu art 23 ustawy. 

2. Minister Finansów oraz Prezes Narodowego Banku 
Polskiego określają cześć zysku przeznaczoną na fund us:l 
rozwoju i część zysku przeznaczoną na fundusz załogi w 
przedsiębiorstwach im podległych.' 

§ 61. , 1. Zweryfikowany zysk osiągnięty przez Polski 
'Monopol Loteryjny oraz przez przedsiębiorstwa prowa- ' 
dzące terenowe gry liczbowe, 'p6 pomniejszeniu o należny 
podatek dochodowy oraz obowiązkowy odpis na fundusz 
rezerwowy i o należny podate_k - od ponadnormatywnych 
wypłat wynagrodzeń. jak, równie'ż ' o odpis ,na fundusz 
załogi. przeznacza się na f.undusz roz-wc ju przedsiębior
stwa oraz na cele ·społeczne ' i rozwoju gospodarf i naro
dowej. 

2. Część zysku na cele społeczne , I rozwoju gospo
darki narodowe'j określana jest przez: 

1) Ministra ' Finansów. na wniosek dyrektora Polskiego 
Monopolu Loteryjnego -.,. w przedsiębiorstwiepall-

stwowym "Polski MórlOpol Loteryjny", , 

2) wojewodę ..... w przedsiębiorśtwach . p,ań'Stwowych 
'prowadzących terenowe gry liczbowe. 

3. W ' Państwowym PrzedsiębiorstwJe"Totalizator 
Sportowy" wprowadza ' się -ebligatoryjne ' obciążenie n-a 
rzecz Centralnego' Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
wynoszące 26% kwoty osiągniętego' przychodu z · zawa'r
tych ' zakładów : Obciążenie . t.o stanowi składnik ,kos:ltów . 
własnych przedsiębiorstwa. 

I 

/ 
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ł 62. 1. Przedsiębiorl';twa usług morskich wykonu
Jące czynności związane z ochroną środowiska na obsza
rze akweI!ów portowych . pokrywają związane ' z tym 
koszty .z wpłat przedsiębiorstw działających n, terenie 
portów. Wpłaty te dokonywane są w {oT.mie ryczałtów. 

2. Wysokość ryczałtów, o których mowa . w ust. 1, 
oraz zasady gospodarowania nimi określi Minister - Kie~ 
rownik Urzędu Gospodarki Morskiej w porozumierlIu 
z Ministrem Finansów, w terminie jednego miesiąca od 
dnia ogłoszenia rozporządzenia. 

§ 63. 1. Państwowe przedsiębiorstwa rynkowego 
handlu wewnętrznego, okręgowe przedsiębiorstwa zaopa
trzenia weterynaryjno-zootechnicznego "Centrowe t", przed
siębiorstwa handlu artykułami technicznymi "Elmet", 
Przedsiębiorstwo . Ob:rotu . Towarowego Przemysłu Skóx:za-

. n'ego "Pol.put" i ' Przedsiębiorstwo Obrotu Maszynami 
i Surowcami "Bomis" w stosunku do punktów sprzedaży 
detalicznej, przedsiębiorstwa handlu sprzętem rolniczym 
"Agroma" oraz Wojskowa Centrala Handlowa tworz~ 
fundusz na obniżkę ' cęn i ryzyko handlowe: 

1) z. dodatnich różnic . cen, powstałych na skutek prze
. szacowania zapasów towarów w ' wyniku zmian ceDl 
nie. podlegających rozliczeniu z bud*etem, 

2) z bonifikat ~trzymyv.fanych o'd dostawców: 
a) z tytułu ryzyka handlowego, 

b) na pokrycie kosztów reklamacji nabywców, 
c) na pokrycie kosztów napraw I gwarancyjnych, 
d) ' na ' metkowanie towarów. 

3)' z nale~ności płaconych przez dostawców z tytułul 

, a) kar umownych za dostarczenie towarów 
jakości od określonej w obo~iązujących 
sach lub w warunkach umowy, . 

niższej 
przepl-

b) obniżki cen towarów dokona~ej zgodnie z umo
wą z dostawcą, pr-lewidującąpokrycie przez do
stawcę części lub całości kwoty obniżki cen to
wĘlrów, które nie mogły być 'sprzedane po cenie 
ustalonej na warunkach uzgodnionych uprzednio 
w umo~ie, 

4) z części marż handlowych w branżach i grupach to.
warowych. określonych przez Ministra Finansów . n. 
wniosek ,Ministra Handlu 'Wewnętrznego, I Usług, 

5) z innych źródeł określonych przez Ministra Handlu 
'Wewnętrznego i Usług w pO,rozumieniu z Ministrem 
Finansów. 

2. Fundusz na obniżkę cen ryzykohandh>we prze-
znacza się ńa pokrycie: 

1) skutków dokonywanych ·przecen l koszlów związa

nych ' z przeceną nadmiernych zapasów towarów lub 
innych towarów , nie znajdujących nabywców, które 
posiadają waItość~ hand lową. ' · . 

- 2) ujemnych różnic cen powstałych na skutek przesza
cowaniazapasÓw towarów nie podlegających rozli-
czeniu z budżetem. . 

3) wydatĘ.ów na aktywiz'ację sprzedaży, z wyłączeniem 
kosztów reklamy. 

f t 

, 4) ' bonifikowane j sprzedaży dl a Polskiego Komitetu Po
mocy Społecznej; 

5) kosztów napraw gwarancyjnych, reklamacji nabyw
ców oraz kosztów metkowania, 

/ . -

Po~. II!, 

6) lcosztów związanych z określeniem jakości towarÓ'H 
i ich przeklasyfikowaniem, 

7) różnic cen towarów na skutek1ch przeklasyfikowa
nia. jeżeli przeklasyfikowanie to okazało sięniedo-· 

stateczne i zaszła potrzeba dalszej obniżki cen. ·a od
biorca nie ma już możliwości wniesienia . dodatko. 
wych reklamacji, 

8) kosztów na.praw i kosztów przeceny towarów uszko
dzonych, pochodzących z reklamacji nabywców, lub 
innych towarów, w stosunku do których nie stwier
dzo,no winy przedsiębiorstwa, 

9) ujemnych skutków z tytułu likwidacji przetermino
wanych leków specjaUstycznych. 

3, Jeżeli na· koniec ' roku stan funduszu . na opniżkę 
cen i ryzyko handloWe przekracza przewidywane ' na: rok ' 
następny wydatki tego f.unduszu, przedsiębiorstwo może . 
połowę środków tego hinduszu przenieść na zyski nad
zwyczajne. 

~ . 64. Przedsiębiofstwa przemysIu ziemniaczanego, 
zielarskiego i lniarskiego, prowadzące kontraktację, skup; 
przerób i sprzedaż materiału siewnego' i szkółkarskiego,. 

mogą tworzyć fundusz ryzyka i przeznaczać jego środki 
na zasadach określonych w § 80 ust. 1 i 2. 

§ 65. Przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości oraz 
przedsiębiorstwa turystyczne. których OIgapem . założy-' 

cielskim jest tereIwwy organ administracji państwowej, 

stosują uproszczone zasady ewidencji księgowej ustalane 
przez Ministra Finansów oraz .uproszczoną sprawozdaw- ' 
czość . statystyczną ustalaną przez Ptezesa GłÓ'Arnego 
Urzędu Statystyczńego . 

§ 66. Państwowe przedsiębiorstwa turystyczne tworząi 

1) fundusz ryzyka handlowego, 
, 

2) fundusz odtworzenia wyposażenia. jeżeli prowadz~ 
zakłaqy hotelarskie lub obozowiska turystyczne. 

§ 67. 1. Fundusz ryzyka handlowego tworzy się: 
. . 

1) z narz\łtów obciążających koszty działalności, usta
lonych w wysokości średnich kosztów i strat związa
nych z ryzykiem handlowYIl! z trzech poprzednich ' 
lat, skorygowanej o wskażriik dynami-ki 'sprzedaży; 

" 
2) z ppłat z tytułu rezygnacji z usług. 

2. Fundusz ryZYka handlowego przeznacza się na 
finansowanie strat z · tytułu wprowadzania . nowych 'usług 

i rezyg.nacji z usług. kosztów spowodowanych siłą wyższ~ 
oraz innych kosztów strat związanych z ryzykiem 
handlowym. 

3: Jeżeli przez kolejne dwa. lata na koncie funduszu 
ryzyka handlo'wego wystąpi na koniec roku saldo ujem
ne. ł obciąż'a ono 'koszty działalności pr'zedsiębiorstwa. 

§ 68. 1. Fundusz odtworzenia wyposażenia twó
rzy się: 

1) z narzutów obciążających koszty działalności, usta
lonych w wysokości ś,redniego zużycia wyposazenia 
~oraz kosztu remontów 'z trzech poprzednich lat, sko
rygowanej o wskażnik dy~amiki sprzedaży, 

'. -~ 

. _J; . ~ . 
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'1, 

2) " w,p ji" Wó~ ".z ty t ulu sp rzedaży ' i likwidacji ' wyco}a
tIego z użytkowania wyposażenia, finansowanego , ze 
środków OQrotowycn" 

3) z ' wpłat z ' tytuh.l odszkodowań za uszkodzone, 
zniszczone lub żagubione wyposażenie , 

2. Fundusz odtworzenia ~yposażenia przeznacza 
aię · na: 

. I) w'ymian.ę ILlb moąernizację wyposazenia, 

2) pokryCie kosztów remontów oraz sp rzedaż-y 

dacji wyposażenia. 
Iikwi-

3: Jezeli przez kolejne trzy lata na l koncie funduszu 
odtworzenia wyposażenia wyst"ąp i na koniec ~oku saldo 
ujemne, obciąża 'ono koszty działalnoŚci przedS iębiorstWa. 

I 4 . . Przez wyposażeni e rozumie się składniki wypa· 
saż~nia ' nie zaliczone do środków tIwałych." 

Rozdział lO 

Dostosowaille zasad gOSpoddIki finansov' ej do spe:::yllkł 
priedslębiprstw gotpodackl rolnej 'oraz państwowych 

. qosporlarstw roln yeh. 

§ 09. Wynik finans o wy przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej Ofj'lZ państwowego gospodarstwa roln,ego. ' stano" 
wi różnicę między prz ycho'dem ze sprzedaży a kosztami 
materiałn'ymi i niematerialnymi dziajalności eksploata
cyjnej, zwiększoną o należne dotacje budżetowe i zmniej -

. szoną o ·podatek. rolny .oraz o podatek obrotowy, skory
gowaną/o saldo strat i z'isków nadzwycz!ljnych_ oraz po
większoną lub pomniejszoną D różnicę wartości zapas<\~ 
na koniec roku w stosunku do leh wartości - według 

stan~ na poc,zątek rok\.!. 
I 

§ 70. 1. Zweryfikowany .zysk przedsiębiorstwa sta,- ' 
no,:,i zysk do podziału. 

2. Zysk przedsiębiorstwa podlega pocziałowi na: , 
l) fundusz rezerwowy, 

2) fundu!iz .rozwoju, 

3) fundu.sz załogi'. 

~. Kwoty przeznaczone z osiągniętego zysku do po
działu. na właściwe fundusze odpisuje , się za okresy 
roczne. 

4. Odpi,sy na fundusze, o których mowa w ust. 2, 
są dokonywane stosownie do decyzji przedsiębiorstwa 

w księgach następnego roku obrachunkowegiJ po urzędo
wym stwie rdzeniu zweryfikowania sprawozdania finanso-

l wego za rok ubiegły. 

;(1 
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. 5. Odpis. na ' ftfndl\sz .rezerwowy, o którym mowa ,w 
ust. 2 pkt l, nie może być niższy od 3~/0 kwoty zysku 
do podziału. Fundusz ten może być żasiIan'V z innych 
t ródel określonych w odrębnych przepisach. 

'&. Fundusz . rezerwowy jest przeznaczony na: 

l) pokrycie strat bilansowych, 

2) spłatę kredytów obrotowych, 

.3) utworzenie lub uzupełnienie funduszu załogi do wy
sokości 8,50f0 rocznego ~ynagrodzenia pracowników. 

'l 
l 

7. N,adwyżka, funduszu rezerwowego, która '"Pu prze- o 
znaczeniu kwot / na cele określone w ust 6 przekracza 
ł,0f0' sumy kosztów' . działalności przedsiębiorstwa na ko
niec roku bbrachunkowego, jest p'rzekazywana na fundusz 
rozwoju albo zakładowy fundusz mieszkaniowy .. 

8. Fundusz załogi może byĆ' utworzony z funduszu 
rezerwowego wyłącznie ·w przedsiębiorstwie ponoszącym 
stratę: które osiąga poprawę wyniku finanso",~ego liczoną 
według zasad okreslonych w § 113 ust. 2. 

. 9. Fundusz załogi utworzony z funduszu rezer wo
wego w ~ przedsiębiorsfwie ponoszącym stratę ilie p·od lega 
zwiększeniu dotacją, o której mowa w § 113. 

I 
\§ 71. 1. Przedsiębiorstwu produkującemu śr.odki pro-

dukcji. na ktÓl'e obowiązują ceny urzędowe bądź regu
lowane, są · przyznawane dotacje w wyspkości okreś lonej 

w ustawie budżeto~ej . w szC'zególności n<!: 

. 1) wyrównanie różnicy między kosztem produkcji mie· 
szanek . pasz treściwych a. obowiązującą ceną zbytu, 
powięks,Zonej o , odpowiednią 'kwotę zysku . 

2) wyr6wnanie różnicy między. kosztem produkcji prze
twórstwa produktów rolniczych a obowiązującą ceną 
zbytu, powiększonej o odpowiednią kwotę zysku. 

2. Przedsiębiorstwu 'gospodarki rolnej i paI'lstwowe
mu gospodarstwu rolnemu są przyznawane dotacje do 
działalności pozaprodukcYipej w wysokości okre~lonej w 
ustawie bud7.etowej , w ~żczegól nosci na: 

1) pokrycie kosztów prowadzenia urządzeń soc}alnychi 
dotacji na . pokrycie kosztów prowadzenia , urządzeń 
socjalnych nie wlicU! si~ do wyniku fina !1sowego 
pr..zec siębiorstwa, .' ' 

2) pokrycie ko,sztów remontów pałaców oraz innych 
obiektów zabytkowych będących w administracj i 
przedsiębiorstwa, 

3) sfinansowanie wynagrodzeń łącznie z . obciążeniami 
absolwentów szkół oraz uczniów I studentów odby
wających wstępny staż pracy łUb praktyki w przed
siębiorstwie oraz ich opiekunów, 

4) pokrycie części 'kosztów . usług rolniczych wykony· 
wanych na rzecz nie uspołecznionych 'gospodarstw 
rolnych oraz pozyskiwania I transportu wapna nawo
zowe.go sprzedanego do wysiewu, 

5) refundację . częśc i koszlów ponoszonych na ubezpie- · 
czenia społeczne pra'cowników za pośrednictwem 

scentralizowanego rachunku wyrówn~wczego, o ' któ
rym mowa w § 86, w. ' wysokości różnicy między 
składką · płaconą w wysokości 20% a obowiązująCIl 

w całym rolnictwie skiadką w wysuk,)ści 14% pod
stawy ich ·wymiaru. 

3. Minister. Finansó"" zrefunduje Zakładowi Ubezpie
czeń Społecznych kwotę w · wysokości 230/n podstawy wy
mj}lru składki stanowiącej różnicę pomiędzy powszechnie 
obowiązującą stawką 43°/11 a stawką płaconą przez jed- . 
nostki. o której mowa w ust. 2 pkt 5. 

§ 72. ' Przedsiębiorstwo prowądzące .działalność pro
dukcyjną o charakterze specjalnym 'lub wYkonują.ce za.· 
dania specjalne może otrzymac r10tację w wy~(lkoścl 
określ .onej w ustawie budżetowej na pukrycie kosztów 
hodowli ro$lin , hodowli koni zarodowych, prat doświad-

',o 
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czalnych, wdrozeniow ych, llpows~echnieniowycb i , szkote
niowych oraz utrzymania państwowych stad ogieró\,?, za

' chowawczy~h stad zwierząt hodowlanych i stad stan-o-
wiących rezer\yę genetyczną , zwierząt. 

§ 73. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem 
R,olnictwa, ' Leśnictwa i Gospodarki Zywnościowej określi 
.zczegółowe zasady ustalania i rozliczeń oraz tryo i ter
miny wypłacania dotacji budżetowych, o których moWa 
w § 71 i 72 oraz 78. 
, I, 

§ 74. 1. Przedsiębiorstwo może ,7:e środków funduszu 
I:ał.ogl tworzyć fundusz premiowy. 

2. Przedsi'ębiorstwo. może uzupełni}ć z funduszu , za
łogi zakładowy fundusz sQcjalny i zakładowy fundusz 
mieszkaniowy. . . 

§ 75. lpwestycje polegające na budowie . i moderni. 
Zdcji , domów mieszkalnych oraz hoteli robotniczych dla, 
załogi przedsiębiorstwa są finansowane z zakładowego 
funduszu mieszkaniowego ' i z dotacji budżetowej. 

§ 76. Jeże!i w ' rezultacie rozliczenia wyników prze
szacowania zapasów udział funduszu statutowego w fl· , 
nansowaniu zapasów ukształtuje się pówyżej 50% war
tości przeszacowanych - zapasów, to nadwyżka wyników 
przeszacowania zapasów odprowadzana jest na rachun'ek' 
i!:entralizowany Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Go-
spodarki Zywnościowej. . 

- § 77. 1. ', Wynik finansowy przedsiębiorstwa prowa
dzącego kontraktację, skup, przerób i sprzedaż materiału ' 
siewnego I szkółkarskiego oraz przedsiębiorstwa prowa
dzącego ' obrót zwierzętami gospodar~kimi stanowi różnicę 
między dochodami ' ze ' sprzedaży a kosztem ' własnym, 
zwiększoną lJ nałeżne dotacje przedmiotowe I inzie do
płaty budżetowe, ' a zmniejszoną o podatek obrotowy oraz ' 
skorygowaną o saldo strat i. zysków nadzwyczajnych. 

2. Wynik linansowy przedsiębiorstw, o których mowa 
w ust. I, może być ' pomniejszony o część marży przeka
zywanej na za sadęob umowy do przedsiębiorstw zajmu· 
jących sie hodowl ą roś lin i zwierząt. . 

§ 78. Przedsiębiorstwo prowadzące . kontraktację, 

skup, przerób i sprzedaż materiału siewnego i szkół

karskiego otrzymuje dotacje wymienione w § 71 -u~t. :2 
pkt 1-3 oraz dotacje na sfinansowanie ko~ztów utrzy
mania rezerwy nasiennej w wysokości określonej w 
ustawie budżetowej . 

§ 79. I. Przedsiębiorstwo, o' którym mowa , w § 78, 
realizuje część marży przeznaczoną na hodowlę przy 
.przedaży zewnętrznej ma t'eri'ału siewnego odmian wy
tworwnych w kraju, a przedsiębiorstwo nasiennictwa 
ogrodniczego / również przy sprzedaży ' materiału siewneg o 
odmian selekcjonowanych, 

- -2. Część marży. o której mowa w ust. 1, dla mate
riału określonej odmiany może być pobierana w wyso
kości do 10010 ceny skupu, a dla materiil lu odmi im mip.
Izańcowych - do 15~/o tE'.j cen y 

I 

3. CzęśĆ marży , o której mowa w Ust. I, pobrape j 
przez przedsiębiorstwo przy sprzedaży materiału siewnA-

!;lU Jest {.Hzekazywana prze9s.iębiorstwom, które ujUluj4 
się hodowlą zachowawczą roślin, na utworzenie funduszu 
hodowli rośli,n. 

4. Przedsiębiorstwo, które zajmuje .. Iię hodowl, rośll.a. 

może przekazać .częŚć środków funduszu hodowli roślta 

na fundusz rozwoju ~rzedsiębiorlltwa 'i na reidizacj. , 
wspólnych przedsięwzięć w zakresie hodowlł w ramacb 
zrzeszenia. -

ł 80. 1. Przedsiębiorstwo. o którym ' mowa w § 1a. 
może tworzyć fundusz ryzyka z narzutów ' obcl~żających 
koszty działalności do wysokości 2ł/, planowanej war
tości sprzedaży materiału siewnego: 

2 . . Fundusz ryzyka jest ' przeznaczony na pokrycl.~ 
ujemnych skutków finansowychpowstajllcych w składo
waniu . i obrocie materiałem siewnym., nie zawinionyell 
przez przedsiębiorstwo. 

3. Skutki zmian cen apasów materiału 'slewnege 
szkółkarskiego Sil rozliczane z funduszem statutowya 

według zasad określonych w I 16. 

. § 81. Przedsiębiorstwu prowad~ącemu obrót zwlerZ4-
tarni gospodarskimi· przysługujll dotacje do daałalnośct 
pozaprodukcyjnej, o którychm.owa w I 11 ust. l pkt 1-1. 

ł ,82. 1. Przedsiębiorstw.o, o k.tórym mowa w § .~ 
tworzy fundusz ryzyka ( przeceny: 

1) z narzutpw obciążających koszty dziahilnołqt '!' wy- : 
sokości do 20/, planowanej na dany rok wartołct 
sprzedaży zwierzllt go.pooarsk1ch, I tym te łllcma 

kwota narzutu WIlli I pozostałości, funduilU ~ roltli 
ubiegłego nie może przekroczyć 2ł/. planowanej w .... 
tości sprzedaży tych zwierzllt, 

l} z różnic wartości, które powstał~ w wyniku seM" 
nowych podwyżek cen zwlerzllt . znajdujących , się JI 
bazach - przedsiębiorstwa w dniu przęc-eny . . 

2. F ~mdusz ryzyka i przeceny jest przeznaczony .. 
pokrywanie nie zawinionych 'strat -pow,.sta j ących w obr~ 
cie zwierzęt(lmi gospodarskimi. 

§ 83. I. Przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami gospo
darskimI. państwowe ośrodki hodowli zarodowej' i stadni
ny koni tworzą fundusz hodowli, organizacji produkcjI. 
eksportu i obrotu zwierzętami gospodarskimI. 

2. Fundusz, o którym mowa w ust. t', jest tworzonY' 

l) w prze.dsiębiorstwach , obrotu zwierzętami gOlpodal'o 
skimi -:- z odpisów obcilliających kOliizty daałalnołcl 
w wysokości do 100f0 zrealizowanej marży handlowej, 

2) w pailstwowych ośrodkach hodowli zarodowej i sta~ 
ninach koni - z odpisów obcilliaj"cych' koszty dzl .. 

' łalności w wysokości 1'1" zrealizowanej sprzedały 
zwierzl\t gospodarskich oraz ' produktów pochodzenia 
zwierzęcego . \ 

\ 
3. Fundusz, o którym mowa w ust. t. jest przezn." 

czony w szczególności na: 

l) fin ansowanie kosztów przetrzymywania z,wlerząt ho
' dowranych z importu oraz bydła i owiec ' pochod74-
cych z przemieszczenia I innych województw, 

.~ 

, " 
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2) tinansowanie części kosztów organizacJI wystaw I po
, -·lfaz<>w ' zwien~t 'hodqwlanyc'h oraz kosżtów reklamy, 

!), -udzielanie bonIfikat nabywcom zwierząt hodowlanych 
pOChodzących Z' importu w wYsokości do 50% ceni 
U<:zonych łącznie z manłl. 

41. , fmalllowanie kosztów przemieszczania zWierząt go
spodarskich na ' punktach granicznych. 

5) częściowe finansowanie ~reningów koni SpOI iówych. 

6} udzielanie dopłat do cieląt-buhajków zakupywan"ych 
do wychowalni. w których prowadzi się ocenę indy
wi~ualną buhajów. w wysokości 30010 cen zakupu. 

~. Nie wykorzystane łrodkl funduszu przechodzą na 
rok następny. 

5. Jednostkl organizacyjne. o których mowa w u~t. 1. 
'mogą przekazywać ,część środków funduszu na realizację 
wspólnych przedsięwzięć w zakreSie hodowli w ramach 
arzeszenla'. 

§ 84. 1. Przedsięóioratwo- hodowli roślin' ogrodnl. 
czych może tworzyć fundusz ryzyka sBecjalistycznej pro
duktji ogrodniczej z odpisów obciążających koszty dzia
łalności w wysokości do 50f0 planowanej na dąny rok 
wartości ,sprzedaży mater,iału siewnego i szkółklHskiego 
roślin ogrodniczych. 

2. Fundusz ' ryzyka. o , którym mowa 'w ust. 1, jest 
przeznaczon.y na pokrycie Itrat poniesionych w produkcji 
materiału siewnego I szkółkarskiego roŚlin ogrodniczych. 

J. Nie wykorzystane łrodki funduszu ryzyka prze
chodzą na rok następny. , 

§ 85. Szczegółowe zasady tworzenia I wykorzysta
,nia funduszów, o których mowa w § 79. 80. 82. 83 i 84, 
uslala' Minister Rolnictwa. Leśnictwa i Gospodarki Żyw
no ciowej w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

i 86. 1. Srodki finansowe pochodzące z wpłat przed
liębiorstw gospogarki rolpej i państwowych gospodarstw 
łOlnych. dla których organem założycielskim jest Minister 
Rolnictwa. Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub wo
jew9da. na rachunki scentralizowan'e z tytułu nadwyżek 
wyników przeszacowania zapasów. obc;iążeń przyrostu wy

' nagrodzeń, premii I nagród oraz środki buążetowe przezna
czone n. refundację kosztów poniesionych na opłac;enie 
• kładek na ubezpieczenia spoleczne w wysokości ' 6°/0 
podstawy ich wymiaru ., grollladzone na utworzonym 
przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żyw
'nościowej scentralizowanym rachunku ' wyrównawczym. 

2. Srodki .zgromadzone na rachunku, o którym mowa 
,w ull , l. Iq przeznaczone Da pomoc finansową dla przed
.iębiotltw gospodarki rolnej i ' państwowych gospodarstw 
~oln-ych prowadzllcych dzlałalnosć w trudnych warunkach ' 
glebowa-klimatycznych. z tym że środki pochodzące 
~ wpłat nadwyżek wynIków przeszacowania ,zapasów 
oraz obciążeń przyrostu wynagrodzeń. premii I nagród 
mogą być przeznaczone wyłącznie na zasilenie funduszów 
przedsiębiorstw. 

3. 'Minister Rolnictwa. teś,nictwa i Gospodarki Zyw
no~ciowej określa szczegółowe zasady oraz tryb groma-

dzeBia, i wykorzystywania Środków &ceptralizowanell,Q 
rachunku wyrównawczego. ' 

\ 

4. Min~ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego. a tahe 
Se~retarz Naukowy Ptllskiej Akademii Nauk mogą two
IZyć dla przedsiębiorstw gospodarki rolnej, dJ.a których 
lą organami założycielskimi , scentralizowany rachunek 
wyrównawczy ze środków i na cele. o których mowa 
w ust. 1 i 2. określając zasady oraz tryb gromadzenia 

wykorzystywania środków tego rachunku. 

§ 87. 1. Przedsiębiorstwo Par.stwowe Tory Wyści

gów Konnych w Warszawie dokonuje rozliczeń za rok! 
kale-nda,rzowy: 

2. Wynik finansowy przedsiębiorstwa, o· którym 
- mowa w ust. l. stanowi ró~nicę między dochodami z to

talizatora pomniejszonymi o nie podjęte wygrane , przy
chodami ze sprzedaży a kosztami własnymi. zWiększom, ' 
o należne lotacje przedmiotowe. a zmniejszoną o podatek 
obrotowy i należne świadczenia pieniężne na rzecz budże-
tu terenowego z tytułu zarządzania użytkami rolnymi 
i wodami stojącymi oraz skorygowaną o' saldo strat 
i zysków nadzwyczajnych. 

3. Nie podjęte wygrane. o któryc;h mowa w ust. 2, 
przeznacza się na uzupełnieni!'! funduszu rozwoju. 

§ 88. Przez ' roczne wynagrodzenie pracowników, 
o którym mowa w § 70 ust. 6 pkt 3. rozumie· się wy 
datki pieniężne poniesione bezpośrednio przez przedsię

biorstwo na opłacenie pracy wykonywanej przez pracow
nika ,na rzecz przedsiębioIstwa . Do wynagrodzenia t.ego 
nie za1i:cza , się równowartości świadczeń w naturze tu b 
ekwiwalentów' za ' te świadczenia. nagród jubileuszowych, 
premii eksportowych i innych wynagrodzeń nie wynika
jących z przepisów układu zbiorowego pra€y. 

Rozd?:ial 11 

Dostosowanie zasad gospodarki finansowej do' specyfiki 
przedsiębiorstw · gospodarki leśnej. 

§ 89. 1. W Naczelnym Zarządzi e Lasów Państwo

wych. zwanym dalej "Zarządem". tworzy się rachunek 
wyrównawczy . 

\ . 2. Wpłaty przedsiębiorstw na rachunek wyrównaw
czy wynikają z iloczynu normy procentowej ustalonej 

' pr.zez Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych i war
tości sprzedaży. Norma ta powinna być ustalana corocz

. nie przed pierwszym rozliczeniem zysku przedsiębiorstwa 

z budżetem i nie ulega zlilianiew ciągu roku. 

3. Wysokość wpłat- ,na rachunek wyróvmawczy oraz 
dotacje z tego rachunku ustala Naczelny Dyrektor Lasów 
Pa,ństwowych. 

. 4. Przedsiębiorstwa objęte rachunkiem wyrównaw
czym wpłacają na dochód budżetu Państwa podatek do
chod{lwy i dokonują odpisów z zysku do podzial\1. 
uwzględniając pl'zy ustalaniu' wyniku finansowego rozli
czenia z tym rachunkieIl,l. 
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5. Saldo IdCliUni\.u · 'wyrównawczego istnięjące na 
dziel'! 31 grudnia plzechodzi na rok nąstęp'ny podlega 
rozliczęniu .z przedsiębiorstwami.' 

§ 90. Wysokość odpisów obciążających koszty dzia
łalności Rrzedsiębiorstwa na Fundusz Leśny utworzony 
na podstawie odrębnych przepisów ustala ~orucznie Na
czelny Qyrek.tor Lasów ~aństwowy~h w fórmie . jednoli
tej dla wszystkich przedsiębiorstw sta'f'ki narzutu zre
lacjonowanej do wartości sprzedaży. · 

§ 91. Amortyzacja 3rodków trwałych oraz wartośc~ 

niemaŁerialn ych i prawn ych pozostająca . w przedsiębior-
.twach podlega pudziałowi w proporcji: 80% na fundusz 
tozwoju przeds i~biorstwa oraz 20% na scentra'Jizowany 
fundusi .,rozwoju. 

§ 92. 1. Przeds i ę biorśtwo tworzy fundusz postępu 
techniczno-ekonomicznego z obciążającycb koszty jego 
działalności odpisów, okreś l onych . w procentach w sto
sunku do war tości, o której mowa w§. ,.r9 ust. 1. 

i.. 50% odpisu na fundusz postępu " techniczno·ekono
micznego plzeznacza się na scentralizowany fundusz po
!tępu techniczno ekonomicznego Lasów Państw owych. 

§ 93 .' Koszty'- utrzymania Zarządu są finansowdnę 
I . z wpłat obciążających koszty działalnoŚci przed'si ębiorstw 

w wysokości ustalonej przez Kolegium Lasów Państwo
wych. 

, 
§ 94. ' 1. W Zarządżie tworzone są nąstępujące fun-

dusze: .. ", 

l) 'sc;entralizowany fundusz rozwoju, 

2) centralizowany fundusz postępu techn Iczno-ekono-
micznego, . 

3) zakładowy fundusz socja lny, 

4) zakładowy fund usz mi8s:lkaniowy; 

5) fund usz · załogi. 

2. ' Scentralizowany fundusz postępu techniczno-eko
nomioznego przezha'czon y jest na finansowan ie" prac 
naukowo badawcżych, których efek!Y służą c,Hemu leśni
ctwu, real izowan ych przez lI)stytut Badawczy Leśnictwa 
oraz inne jedlH:Stki naukowo -badawcze nę podstawię za
wartych umów . FlIndu~z t.en mo;ie być- zasilany nodatko
wo subwenCjami centr'alnych tunduszów przeznaczonych 
na realizację. programów' badawczo ·rozwojowych na pod
stawie odrębnej umowy oraz z wpływów innych j~dno-
stek . . 

3. Równowa rtosc odpisów ' amortyzacyjnych od środ
ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
pozosta jących ' w Za rządzie . przeznacz.a się na finansowa-, 
nie inwestycji własnych Zarządu na zasadach określo
nych wart. 24 lIsteiWy .. 

4. Zakładowe tundusze s.ocjalny (miesżkaniowy two
rzone są i wykorzystywane ną zasada~h określonyc h ' w 
rozdziale 5 usta~ 

S . . ZarzćirJ I WO l y I / J. ~ l załogi według stawki pro
centowej od wynag .odzen .pmcowników Zarządu, obH-

i 

czoneJ jako iloraz. - sumy OdPISÓW , na . fundusze ' załóg we, 
ws.zystkich zgrupowanych przet;lsiębio!.stwach i sumy 
wynagrodzeIV pracowników tych przedsiębiorstv,i . PUlldusI . 
ten obcillża ·· koszty Zarządu I· .ptzf3znaczon)' jest na wy
płatę nagród indywidualnych i premii oraz na auil.enie 
zakładowych ' funduszów ' socjałn~go i mi.eszkaniowego ' 
praeowników Zarządu Fundusz ten jest również pomniej
sfony o naJeżYły podatek od ponadnormatywnycb wypłat 
.wynagrodzeń z~ tytułu wypłacanych nagród i premii. 

§ 95. Zarząd: 

1) dysponuje środkami ' budżetowymi, przeznAczonymi 
na potrzeby lesnictwa ' w lakresie finansowanl0 śred
nich szkół leśnych oraz innych potrzeb ' wymagają
cychcenttalnych . dyspozycji, w hm na pokrycie 
skutków kfę,sk żywiołowych, 

2) prowadzi ' rachunek wyrównawczy dla przedsięhiorstw 
według zasad określonych w. § 89, J 

3) finansuje zadania wynikające z poroźumień s prZed- . 
siębiorstwami lub z ustaleń ' Kolegium Lasów · Pań
stwqwych w wysokości prz~kązanych przez przedsię

biorstwa do dyspozycji Zarządu środków obrotowych 
lub określonycll funduszów. 

§ 96. Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych UBt~la 
zasady gospodarki . finansowej nadleśnictw i Innych 
'jednoste1!: gospodarczych zgrupowanych w okręgowycł:l 
sarządach lasów państwowych oraz odd:dałów Biura 
Urządzania Lasu i Gospodarki Leś.ńej. 

' Rozdział 12 
__ I 

.Dostosowanie zasad gospodarkI Unansowej do lpecyfikl 
przedsięblorst~ handlu zagranicznego. 

ł - 97. 1. W przedsiębiorstwie handlu zagranicznego 
wynik finansowy .. stanowi' różni,cę pomiędzy . pr~ychod!lIn1 . 

. « kosztęmi działalności, zmniejszoną o podatek obrotowy, " 
skorygowaną o rozliczenia wyrównawcze :oraz .traty . 
l żyski ' , n'a~dzwyczajn~. . 

2. Przychody przedsiębiorstwa' handlu zagr~nicznego.. 

obejmują rW s~czególności : " 

1) prowizje komisowe i agencyjne w wysOkości ustalo
nej w umowie pomiędzy przedsiębiorstwami. 

2) w.ynik ze sprzedaży towarów i usług na . rachunek 
własny, 

3) refakturowane koszty transakcyjne 'zagraniczne w , 
wysokości ~Qsztów faktycznie poniesionych lub usta
lonych ryczałtowo pr~eż przedsiębiorstwo ha,ndlu z.
granicznego, 

4) odsetki otrzymane od udzielonych Itredytów ' zagra
nicznych, które nie zostały Joz/jczone z Gostawc.amf 
klajowymi w eksporcie, oraz odsetki od środków 

. zgromadzonych na rachunk~~h lokacyjnych, 

, , 
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. 6) .' inh'e dochody 'Wynikające ,ze specyficznej ; luh wy-

. ' odtębńionej działalności przedsiębiorstw handlu za;~ 
granicznego, . w tym ' wynikające z tra~sakcji reekspor
towych, giełdowych oj ' ~oniunkturalnych, 

3. ' Nie stanowią wyodrębnionego przychodu ze sprże-
" daiy 'na rachun~k własny ' marże przedsi ębiOlstwa handlu 

, Eagranicznego; ' ustalane ż!jodnie z zasacjami określonymi 
w ustawie z dnia 26 lutęgo 1982 r. o cenach (Dz, U. z 

,,' . 1985 r. Nr '49, poz.'-261). Marże ' te są uwzględniane przy 
_" .kalkulacjach .transakcjl I rozliczeniach wyrównawczych. 
~ : .. 
r I 

~ . 4. Koszty dziąłalności przedsiębiorstwa handlu zagra-
I!,~ ( 

":, . nicznego obejmują w szczególności; 

'" . .. ,. 
~; J ..•. ' 
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,~ 
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l) koszty transa~cyjne ' zagraniczne, w tym koszty z ty
tułu opóźnienia I przyspieszenia ' załadunku lub . -Wy
ładunku , towaru ze statku, określone w umowach 
o przewóz, 

2) koszty transakcyjne krajowe, 

3) koszty ogólne, 

• ), odsetki od ' kredytów zagranicznych otrzymanych, 
które nie zostały rozliczone z odbiorcami krajowymi 
w ,' imporcie, oraz odsetki bankowe związane z finan
lowaniem zagranicznych należności kFedy:towych, 

') Inne koszty wynikają'ce ze specyficznej lub wyodręb
nionej działalności przedsiębiorstwa handlu zagra
nicznego. 

5. Wszystkie koszty i ryzyko związane z obrotem za
granicznym oraz kOSzty finansowania transaKcji kredy
towych, z wyłą'Czeniem kos~tów obsługi technicznej oraz 
ryzy.ka związaneg~ z wybore.ln kontrahenta zagranicz
nego, ponosi to przedsiębiorstwo, które . realizuje obrót 

. na własny . rachunek, chyba że umowa stanowi inaczej. 

6. Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego są obowią

lane zapewnić środkl\ dewizowe do wykonania obciąża
ją.cej producenta (dostawcę)obsłilgi technicznej z tytułu 

gwarancji i rękojmi towarów dostarczanych na eksport. . 

§ 98:' W przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, 
'W związku z ich specyficzną działalnością, mogą być 

.. lworzone następujące fundusze: 

1) fundusz ryzyka handlowego, 

2) dewizowy fundusz ubezpieczeń, 

3) fundusz akwizycyjny. 

§ 99. 1. Fundusz ryzyka handlowego jest przezna
czony na pokrycie kosztów i strat powstających w obro
tach pokonywanych na rachunek . własny przedsiębiorstw 

I handlu 'zagraniCznego, ryzyka związanego z wyborem 
kontrahenta zagranicznego oraz innych rodzajów ryzyka 
określonych w umowach, a nie objętych obowiązkie~ 

ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reaseku
, racji ,~Warta" S.A. i nie ubezpieczonych w całości lub 
w c'zęści w tym Towarzystwie. . 

2. Fundusz ryzyka handlowego jest tworz~ny: 

l) z>'ódpis6w obciążających koszty transakcyjne ' w wy
sokościnie przekracza'jącejwysokości składek ubez
pieczeniowych dla poszcz~gólnych rodzajÓw ryzyka 

' .. 
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stosowanych przeż Towarzystwo Ubezpieczeń i: Rea
sekuracji "Warta" S,A.; w 'wypadku ryzyka nieub.ez
piecza nego przez Towarzystwo Ubezpieczeń f Rease
kuracji "Warta" S,A. odpis moźe być ustalony 'NI 

wysokości nie przekraczającej planowanej kwoty 
tego' ryzyka, 

, 2) z dodatnich różnic kursowych. 

3. W stosunku do ryzyka dewizowego odpis obciąża 
koszty transakcyjne zagraniczne, a w stosunku do ryzyka 
złot0wego odpis obciąża koszty transakcyjne krajowe. 

4. Z funduszu ryzyka handlowego są pokrywane 
~Lraty nadzwyczajne powstałe w wyniku utraty należ

ności zagranicznych, nacjonalizacji mienia, ujemnych 
roznlc kursowych, opracowania ofert na ' kompletne obiek
ty lub linie technologiczńe w razie . nięzawarcia kontrak
tu, różnice pomiędzy faktyczną wartąścią utraconego ma
jątku .a uzyskanym odszkodowaniem oraz inne straty 
losowe. 

§ 100. , Dewizowy fundusz ubezpieczeń tworzony jest 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach . . , 

, § 101. 1. ' Fundusz akwizycyjny jest tworzony z od
pisów obciążających koszty ogólne Vl.edługstawek pro- ' 
centowych w stosunku do , wartości zrealizowanego 
eksportu odrębnie dla PO,szczególnych obszarów płatni
czych. 

2. Fundusz akwizycyjny jest przeznaczony na pokry
cle związanych z działalnością handlową .p rzedsiębior

I~wa dewizowych kosztów: reklamy, organizowania wy
Itaw i , targów zagranicznych, delegatur zag.ranicznych, 
zagranicznych podróży służbowych, składek z tytułu 

członkostwa w organizacjach mi~dzynafodowych, prowa
dzenia składów konsygnacyjnych . części zamiennych za 
granicąr sta'!ych stacji obsługi .technicznej i dorąźnej 
obsługi technicznej oraz kosztów ogólnych związanych 

z zawieraniem i wykonywaniem umów , obrotu · towaro
wego i usługowego ,z zagranicą, jeżeli . .płat.ność z tego 
tytułu jest objęta ze~wol.eniem dewizowym. 

3. Stawki odpisów na fundłlSz. akwizycyjny, z wy
odrębnieniem procentowego udziału na zagraniczne po
d.r6'że służbowe, usti.!la Minister Handlu Zag ranicznego -w 
porozumieniu z Ministr~m . Finansów. 

,.. Minister Handl u' Zagranicznego może usta lit limi, 
ty kwotowe odpisów na fundusz akwizycyjny dla przed
liębiorstw handlu zagranicznego, których udział eksportu 
Vi . obrotach zagranicznych nie uzasadnia . 'zastosowania 
It;awki odpisu według zasady określonej w ust. 1. 

§ 102. Przedsiębiorstwa handlu 'zagranicznego gro
madzą środki funduszów, ° któ-rych mowa w § 98, na wy
odrębnionych rachunkach bankowych. '" 

§ 103. Minister Handlu Zagranicznego możę uzależ
nić wielkości ' fundu's~u zaióg , t.worzonego ,z "zysku do po
działu i ' przeznaczonego ' mi' wypłatę nagród inoywidual
nych i premii, od dynamiki ekspOItu, zwłaszcza do 
II obszaru płatniczego, i jego efektywności oraz wyko
itania zobowiązań eksportowych i ' importowych wynika
jąc y'cnz umów międzypaństwowych. 
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Gospodarka finansowa zrzeszeJ\ przedsiębiorstw 
państwowych. 

\ , 

§ ' 104. 1. Wydatki związane z utrzymaniexp zrzesze
nia są pokrywane z wpłat zrzeszonych przedsiębiorstw, 
% własnych dochodów. zrzeszenia oraz z udziału zrzesźe
nia ,w zysku do podziału zakładów samodzielniQbilansu
jących, o których mowa w § 107 ust. 3. 

2. Podstawę finansowania działalności zrzeszenia! 
stanowi preliminarz zatwierdzony przez ' radę zn;eszenia. 
Preliminarz ten, nie o'bejmuje działalności g,ospodarczej, 
,0 której mowa w § 107 ust. 2. W zakresie dZIałalności 
igospodarczej, o której mowa, w § IU7 u,st. 3, preliminan 
obejmuje jedynie udział zrzeszenia W zysku do podziału 
'zakladusamodzielnie' bilansującego. ' 

, 
3. Wysokość wpłat zrzeszonych przedsiębiorstw na 

pokrycie wydatkówiwiązanych z utrzymaniem ' zrzesze
nia -określa corocznie rada zrzeszenia. Wpłaty na utrzy
manie zrzeszenia , nie wykorzystan~ dó końca roku prze~ 
chodzą na r9k następny, cĄyba ', że rada zrzeszenia pO,· 

, stanowi inaczej. ' . 

4, Z wpłaC o których mowa w ust. 1, są pokrywane 
- koszty osobowe i rzeczowe, ' przyrost zapasów oraz nad
wyżka strathadżyskami nadzwyczajnymi, która jednak 
nie m~że być objęta preliminarzem. Koszty osobOWe obej
mują również wynag.rodzenia dotyczące własnych pra
cownikówzrzeszenia' biorących udział w realizacji przed
sięwzięć ,Wspólnych, o których mowa w § 106. 

§ 105. Zasady ustalania i dokonywania przez zrze
szenia wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz podatku od 
ponadnormatywnych wypłat wypagrodzeń określają , od" 
rębne przepisy.' .. -

, § 106. 1. Jeżeli zrzeszenie na podstawie decyzji rady 
zrzeszenia podjętej ,z , uwzględnieniem przepisów ustawy 
z 'dnia 25 Września 1981 r. o samorządzie zalogi przedSię
biorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123) realizuje 
przedsięwzięcia wspólne dla zrzeszonychprzedsi).b-iorstw, 
poszczególne przedsięwzięcia są finansowane ' ze -środków 
przekazywanych przez zr,zeszone przedsiębiorstwa z od
powiednich funduszów lub ,z ich środków obrotowych 
zgodhie z art. 36 ustawy. Wysokość 'wPłatprzedsięblorstw 
oraz sposób rozlicienia pr,zekazanych środków i prelimi
nar-z pr~edsięwzięcia zatwi.erdza -rada zrzeszenia. , 

2. Jeżeli wspólne przedsięwzięcie polega na reali
zacji inwestycji na potrzeby zrzeszenia lub wspólne po
trzeby zrzeszonych przeclsiębiorst)V" przedsiębiorstwa prze
kazują 'środki nć! sfinansowanie poszczególnych in'westycji 
ze sweg? funduszu (ozwoju. 

3. Jeżeli wspólne przedsięwzięcie polega na realizo- , 
waniu pr~c badawczo-ro'zwojowych, prac dotyczących ' 
no rmalizac;ji albo ' na .. byciu licencji lub patenw.ów, zainte:. 
resowane p rzedsiębiorstwa przekazują środki ha finanso
wanie 'tego ' przedsięwzięcia z i ch funduszów ' postępu 
techniczno ekonomicznego. Przeosięhiorshya, które nie 
tworzą fund uszu postępu techniczno-ekonomicznego, prze
kazują środ ki obrotowe, obciąża jąc nimi koszty swej 
działalności eksploatacyjnej lub fundusz rozwoju. 

j .1 . ; 

,.., , 

4. Jeżeli wspólne przedsięwzięcie ' pole.ga na prowa~ , 
·dzeniu szkół i internatów na potrzeby zrzeszonych przęd.\,' 
: siębiorstw, . zakres i tryb ' finansowania ze środków prze~ 
kazywanych przez, zrzeszone przedsiębiorstwa z odpo· 
wiedtlich funduszów lub ich środków obrotówych . okre
ślają przepisy o finansowaniu , szkół zawodowyCb przy-
zakładowych. ' 

5. W razie podejmowania przez ,zrzeszenia wspólnych ' 
przedsięłVzięć nie 'Y'ymienionych w ust. 2 i 3 (np. wspól- , 
hych akcji reklamowych, udziału w . wystawach lub gieł. ' 
dach, prac studialnych, akcji szkoleniowej lub wypoczyn
kowej, wspólnego zakupu surowców lub materiałów, 
opracowy~anja programów rozwoju), wówczas: ' . 

1) gdy na określone.cel. przedsię15ior~twa ' tworzą na: t 
pods,tawie art. ' 7 ust. 2 lub 3 ustawy fundusż specjal
ny ,z. zysku lub w ciężar kosztów swej działalności, 

mogą one '-na 'wspólne przedsięwzięcia · zmierzające do 
oSiągriięcia ' analogicznych celów. przekazywać zr~
szen_~u środki wyłą~~ie z tego funduszu · specjalnego~ 

I ' 
2) . przedsiębiorstwa przekazujące / zrzeszeniu na sfinan· ' 

i sowanie wspólnych przedsięwzięć ,śródki obrotowe 
dokonują odpowiednich odpisów w ciężar _ kosztów. 

, 8. Ze środków, , o których . mowa w- ust. 1:-,5, nie) 
mogą być przez zrzeszenie tworzone fundusz.e scentrali· 
zowane, z wyjątkiem funduszów twprzonych na podsta-, 
wie odrębn'ych przepisów. ' 

7. Srodki, okŁórych mowa w ust. 1-5, są groma
dzone n~ odrębnych rachunkach bankowych: 

1) środki przeznacz~ne na cele ' inwestycyjne {lISt. 2) 
na rachunku środków inwestycyjnych, 

2) środki przeznaczoI).e na cele nieinwestycyjne 
. rachunku środków specjalnych. ' 

§ 107. 1: Jeżeli zrzeszenie prowadzi na rzecz zrze
szonych prżedsiębiorstw lub w ich imieniu odpłatną dzia~ 
,Ialność gospodarczą o charakterze /dągłym, której ,--wy
odrębnienie jest organizacyjnie i ekonomicznie uzasadnio
ne. to dla ' prowadzenia lej działalności tworzy sią zakłady 
samodzielnie bifansując:e. 

2. Zakłady samodzielnie bilansujące, o ktÓrych mowa 
w ust. 1, są wyposażane z , Wkladów majątkowych, wn'O
szonych przez zrzeszone przedsiębiorstwa z icI} funduszu 
rozwoju, lub z wnoszonych przez te przedsiębiorstwa ty~ 
tułem udziału w' mieniu zakładu samodzielnie bilansują
cego środków trwałych' lub obrotowych będących ' wieh 
dyspożycji. W umowie o utworzeniu zakładu saIńodzi'el~ 
nie bilansująCego należy ustalić , udział przedsiębiorstw '';'' 
zrzeszonych W wyniku finansowym tego zakłaQu. 

/' 
i 

3. Przepis, ust. 2 nie · dotyczy zakładów samodzielnie " 
bilanslłjących, których utworzenie nie ! wymaga Wniesie
nia wkładów majątkowych przęz zrzeSzone przedsięb-ior-" / 
stwa. Zysk do podziału takich zakładów, po; d~konani,u 
odpisów na fundt,Isz rezerwowy oraz !PO zapłaceniu należ- , 
nego podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagro~: 

dzen. podlega podziałowi między. zakład samodzielnie 
bilansujący zrzeszenie w sposób określony przez 'rądą 

. zrzeszenia. 

" 

,I 
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~~r~~"Ystą~ ,Nr 23. , 

' .. ' 4. ' an lIakł\ldGw sam~elM1:e: J;iłlalil~clT stow'je . 
qGllpO'wiedm,C!l' liI~siyI ~!1ląn p1'z-easięfiiorstw pd'-

l~dw1-~PA :. ' fi .. '; . " ' 

ru>a F9ilł!ł u., sil' finAl'll'~wpUe d:o.. C71"~ 'zakońCi:zeIl!fa reali
lliicii tl!d ~west}ltjr. . ~fe- :& Z'iisaeJ:ami ąmeśt(!~jI w' 

., aecyaja~ a i~ pr2;)\~i. 

, 
, _ ... J 

pprepi.y· pueflcl~ f, lIudemve. , . 

. fi 108. F. J~l!f R4' klon ee" <Jw<k'l\I lmJejb)idł. I1at wr· 
". ItępuJenl€dob6r fundus~u wymienionego "! f 32~ 3tiI 381-

I 39-; ,U, 45,54, . 51, 63, 80. 82, 83, 84, 99 i 101, niedob6r 
" ten ,ialicza się n. koniec drugiego roku do strat nadzwy
,~:czajny,ch przedsiębiorstw,a. • 

- I. • 

, .' ~ 2. P~zedsiębJorslwa' yromadzą środki funduszów wy-
miEiniony.ch ,wi 32-36, 38, 39, 41, 45, 46,' 54, 57, 63, ,158, 
191 :80, 82~4-, 99 l 101 n. wyodrębnionych rachunkach 
bimk/?wych. 

'. ' . ł 109. 1. l')6niilJ"ód, II pl'emit ~aG:~cm w l.9B& J!-.. 
l: ' zysku osi"ągniętego za 1,985' r. me 'Ilł<i Z'asro:sQwMł'ta 'pIJz.' 
p ś- f .~ ust, 5; 'Z' mstrze:ieni'em 'pnepfs:u ust.? . 

!,r ''; ~f \ . 

./ 

, 2. '. Wyp"taty na.g;ród l. premii lnm,g,ą. nastąpfe gr.ud' 
zweryfikowaniem bl.La1'fs~ ~a 1:i98.5 ~_ Wf w.y:$lQŚQśd at 
p.9d1ęg'ajllcej -"'obciąż.eflotom . nll' PHstwowy FUmfu82' lditJ
wizacji Zawodowej. nte Wy1'sze'i jJ!~R: llIi'r wynosi i.wa.-

, ta, ,zysku do podziału, !lÓZllS:t&lą.~a do dySF,Qzycj'f przsOi .. 
bio(s(.wa .po zmnlejsz.en:l.ut.e~ z:y&KUl o ~t.~: ,\ 

M" ~ I ' . "-

r' l) 6boWiązko~ego 'odpiSU nafunrl'Usz, reze!'W.owy, 
• ' . ..~ f I 

2) ' należnych obciążeń'. n~ Państwowr;Fujdusz: IU:t~ 
' za:cjl Zawodowej z tytułu przyrostu wynagrodzen w 

i,/i,/, .• 1985-- r. i Za l,atlt .,ugie:gle, . 

2 . . rnwestycję: pfzedstęlJiierst'w', ('1' lI:t~r"Jcft, maw a. VI' 

Ą 37 i 53. rozpoczęte przed dniem l stycznia 1985 r., mO.gą 
fl,~ ftna-nscrwane ' 7! ud'ziwl'em frot;a(:j~ ,builileltoiWjrC'n ' przy
zrmwan'yt~ W" dO'ty,clIezas'Qwym' try~fe dO' Oas'll zakun

t cz.enia realizacji,., z uw~.9lędnieniem paepim §l .. 112 tlSt': :r: 
I 

ł I'E2I. 1.Zrzes.u>,rua, Ii.1Wtx}«łu umo~ Q ' U1I!wronen-i:w 
n>zeneuta- l'vrli· stat>nły zawlflIifją.. usMa{emm ni'ez9;0dh:., 
% prź~pisami § 104-107, dostosują . pmowy i -statuty do 
zasad określonych w rozporządzeniu }Y ter;minie d0 qnla 
15 kwietnia 1984 r., ,przedstawiając jec do zatwi-erdz-enia 
właściwym organom założycielskim. 

. 
2. Fundusze zrzeszeń nie wymiimiollę w art. 3~ ust. 2 

ustawy, z wYlątkiell}' funduszów twqrzonych na podsta
wie ' odrębnych . przepisów, podlegają · likwidaCJi. z dniem 
1 st~·czni.a L98,4 r ... 

Jl 2neS'Aemial ®k-OJllćfjąl Ir~itzeflia należnoś.ci "i S,płac4 
zobowiązania d'otyczą-c:e . funausz-oW', O' lW&yctl mowa; W' 

~st. 'Z., d'a dnia 3lr marca. 1!ł8'~ l!.. wedhJ.!ystanu tych fundu
IzQm. na tUień r cstyq.znta Mł8'4' r. pozostałość .· środków 

łlJ1rlL fiwlddasz0.'Vi ~ ~~m,ł1 na' rachunek rożli~ 
. c:zem- 'W'f Zne!Wlen~'a'. Sliodllbtle IrE y b,yć przeznaczone na . 
. sft'D:a;msowame 1t:dszt'1!Iw' ut'!'Zyma-nia zrzeszenia w 1984 r. 

ł LL~t , 11. W łiill1mIb: <łOCiłcium.JC,filiWych 1982/1983 i 1983/ 
19łA' p.zecl'~biGn:llwa . 'g,ospodark>j rolnej' - L państwowe 
QX18p-o:d'arst'Wa rol-tre, jeżeolt ~'S'Z' załogi nie wystarczy 
na wypł1t-t'ę plenni; w wyS'OirflŚ.ri fJ;5łY/o rQcżnego wyna
QIOdzenia., . mogą wystąpfć litr · wJaślriwego organu · założy
d'aI'stieg;o. (); rlbtae lę- I'l.u~.w!f. 

J' 3>.1l!.~ych wypłat . ł zóoo~ąi!!'im, Ifcr~rJ'Wartycl1 1:, zy~It.~/ 
. , do pod~ału. 2. Dolooja buooal\'Il\\fa; Cil' której mowa w ust. 1. moż, 

1Jyć! pv1IylllIł'łfmł W wyg:tkC!lśt:i! umozłiwiającej wypłatę pre
mii . powyżlfj 8\,5°10' ~QC7megp wynagrodzenia p.racownikó\V, 
jeżeli. w, da.nvn roKu o.brachunkowym rastąpifa' poprawa 
wy.niku ' rfnanSowegn , g.aed:siębforstWa'. liczoneg,o w qe
uch; ó~-eżą.(t.y«fI.. WiStlas1U1(t.U do ŚIedni.ego.wyniku finan· 

3. , Wypł~ty nagród i premii , w wysokości powodu
• J~,cęj obciążenie mogą '--być doklllmane c&jpieo po. 27l\l~ 

o; fil~owaniu bflimsu za'. ~935 11'. 

i)'J". 4 j' . l ' ł. . ,:.. t ' . Ad.'~ . _"[' . "... llJ»w.eg1fl w d.wó.'dt l/;r, pogn.ed'nkb i ,danego. roku obra-, . eze l wyp ac.ona ... ;W;0 li ~u "p1'e..... z . aya....... . łi l(r 

ł'do podziału oaiągnięt~OI za 19M r-~, ~'Sta;ło1mi" 'Ni 6fttidll , C'llB Q<we-m:Y. 
o ' ~eryffkowany billl.nI, . J~!t .wyższa od lfwoty zysku ' . . / \ .• 

~ j . . noł_ .,_.:., J... '- •. ;10 . p,...... 31. MiwsteL Rolwctwa., Leśnictwa' 1-... Gospą>dar.ki Zyw- ' . QZQs~a ącęJ PO zał'.v.. .• nl~na_.unxlUl\ O .. Cl~f~' nat ........ \ ' , , , 
a /wowyFundulz A~acjL Zit-we:<foWe'I ' Q'l'n nmycf.r %Q_' . noŚiOo1.t.łe:!l w.łl!lll~i.en:w. z . 'Ministrem ri :hans,0w ,usta!! 

: bowiąz~ń. / róż!l1ca ~>maJd.U.ią~a _ g'ruhyciil. w ZX~ll z& lZe'le~w.. za-s-.w.ą- I: tIr~pJ:Zyznawanla' dotacji', ; o której 
. 1985- r,pedlegll. P9tr.~i11; w .1łi4t~illleLejnoś.d z, z~sk.ul . mowa w ust .. ' l' v 'l. . 

• do pOdzIału ąsi~gnięt. w 19&& 1'. ł- pGInm:e~S'1'll1 ona 1'!" 
, .na.c~eśni., ·fundusz zalo:gf . Za. fen. r~It ,W' q:ęśd wzewidZl .. 

'-'1" ne J w ·p1anii! na naWQd-Y.i pIeml.e. ' 

~ '\ - ,,'~I 
~. § llO. Przedsię.liiJOrstwa. paiistwowe u<!zestlMaią<:e' 'VI' 

' przedsięwzięci~ch wśp6lnycB . pa podstawie art. . 36 usta.wy 
lub art. -fa ,ustawy "oo-fłżetoweoj1 . n'll- li985d . 2' d-ni& 18. , g,Ilu.<t-.. 

'ia" 1!J84 1. {Dz, U. i\Ą. 59-: pVZ', 3E13);S'ił ob:O:wiąmne' ,w ter~ . 
.,., , minie -do" dnia ;31 mm;c;:a', L98,& r., clbsoo'S'ewaf zasady FeftoN
~; za~jlt tych przedsięw;zię;ć .d,o zaSa&o-kreśrOJ~Yctl )IV r,Qzpo-

,. '-nądzeniu . . 

,..' -§ 111: ' '1.\ - illHi;iirs:t ·Yic:.~~ ,prze.dśię&iorstW. 'h a k-roi e zo~ · 
".lały 'przyznane dotacje" 9ud'żefQwe pJzed . dniem 1 s'tyćz- ' 
I. I /' 

'" f . 

, § 114;. L ' ruo . iilwe!it..~jj:f}tZ(, . .dsiqbiorstw go,Spodarki 
1'0łne'j· v [}d-łi.-Sf,w@wy€:h; '~k)fi~.@.s.<WiS-t.w .• rolny~h r.ozpoczętych 
li me 711Jłtemmmycb' 61:0 dni'ii'i :3& C:z'e'Dwca 1981 r. mają za
st'os'O:wame' d'ot'y~haas6'We' ~~5)l określające zasady. 
umarzania Rred'yfów ihwestycyjhycl'l. 

L . . fuwestyc~.- q. lit,(jryen' _'ił w § 75. przedsię~ 
bi-~utw w~mielilii'OWiClł \\i '. ust:~ t o> rozpoczęte . po dniu 
311 CU.eI.\\Wd UHU fi.' L oie. żak.O.UE::ZOlle do, dnia wejścia . w 
żv.me fi(łzjJOdi'aądZeifi~. są f.inansowa{le w ' car-6ścl z dotac ji ' 
vi wWil<'~~ obeŚJouej. ~ tłStillWie budżetowe}; ' wysokość 
d'ot!a:cjr d1'a' pusz;cre:gó!'ny crh< l'fT'Zwstę-brorst'w jest ' określana · 

przęz oHJafl ża~Gż~-:elis-~'h ' ,,- ' 

I' 

\, 

" 
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Dziennik Ustaw Nr 23 

§ 115. l.W latach obrachunkowych' od 198211983 do 
1984/1985 rady prlu;:ownicze przedsiębiorstw okreśJonych 

w rozdziale 10 mogą 'podjąć uchwałę o do~(mywaniu po~ 
działu zysku w zakładach samodzielhiesporządzających 

bUan., według zasćJd określonych w § ?O. 

. , 'I, 
nym w § 78 1 81 są przyznawaned6ta-cje w w'i"v~'I"''-' 
określonej . w ustawie -budżetowej na' utrzymąnie 
darki komunalnej i. mieszkaniow.ej zgodni. 10 odręJm~r.l)l,l , 
przepisami. . 

2. Do <M>tacji wymienionych l! ust. 1 
przepis § 73:' . l. Zakłady, o których mowa w ust. l, przekazująod~ 

piay ria fundusz ~ezerwowy \ ha rachunek funduszu rezer
\ł(ówego przedsiębiorstwa. f 117. Pr.zedsiębioritwa gospodarki rolnej i 

" we gospodarstwa rolne mog~ nie wykorzyśtane na 
roku obrachunkowego 1983/1984 ' środki funduszu 
przeznaczyĆ n. zasilenie zakładowego fundus·zu 

§ 1Ui. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 19'85 r. 
prz,d.ię.bloratwom.,., g.QSpodarki rolnej I ' państwowym 
gospod/l'fstwom rolnym oraz przedsiębiorstwom określo- niowego. 

/" . 

\ 

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wyno.i. rocznie. 600,- półrocznie 1000,...,... Ił. 
- Opłata za prenumeratll załącznika do Dziennika Ustaw si 300,- zł. 

PrenUlperatę na rok naitłłpny (rocln~ lub półroczną) pn.yJmuje się do dnia 31 ' paź
dzle{nlkł. Prenumeratę można zgłaszać za l półroc7.e biei~cego 'roku do dnia 31 'marc!" 
za II pOłrocze bą'df 7,a cały bieżący rok - do dnia 3Q września. 0.0 abonentów, 
którzy opłacą prEinumeratę po tych terminach. wysyłka. pierws2ych numerów doko
naDa zost.anle ,opótnlenlem. a ponadto ~ostan!l policz9nekoszty przesyłki Opłata 
za prenumeratę powinna być. dokonana przelewem lub . trzyoddnkowym przekat,em 
pocztowym na \ konto Wy<Jzkilu AIJl1Jinistracjl WydawnlC'tw Urzędu .. Rady . Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim. IV Od d złai"" Młejskl. Warszawa, Dl 1049-3157-222. 
Rachunków za prenumeratę nie wy,tawia się. Na odcinku wpłaty należy pada, 
dokładną nazwę InstytucjI (bez skrótów). dokładny adres z numerem kodu porltnwego 

oraz liczbę zam'-awianych - egzemplarzy . Dziennika Ustaw . 

Pojedyncze egzemplarze Dzlennjka Ustaw można nabywać: 
W War s z a w i e: ' 

- w punkcie sprzedaży Wydawmctw Akcydenso\lych, al I Armii W.P. 2/. 
(tel. 2961 73) - egzemplarze bieżące oraz .z lat ,9.56-19851 

-: W księgarniach; Powszechnego Dom~ Kslą·i.ki .. Uniwersus", . ul. Belweder
ska 20/22 (tel. 414005); . im. Stefana Zeromskiego. al. Gen.' K. Swl€rczewskie· 
go 119/123 (tel. 204628); Wydawnictw Ekonomic:z,nych i Budowlanych, ul. Zu
rawia 1/3. j:rzy pl. Trzech Krzyż}' (tel. 21' 4405) - egzemplarze bieżące orał 
zro~l~; · · / 

P o i. W II, r s z a w ~ - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 
""- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: B)ałej 

Podlaskiej. Białymstoku, Bielsku·Białej. Bydgoszcz)'. Ciechanowie. Częstochowie. 
Gdańsku. Jeleni'ejGÓrze. Kielcach, · Lesznie, Opoiu. O:;trołęce, Piotrkowi<-, Try~ 
bunalsk~m. Płocku, Przemyślu. Radomiu .. Sieradzu: Skierniewicach, Suwałkach, 
Tarnobrzegu . . Tarnowie, Wł0cławku. Wrocłuwiu, Zielonpj Górze oraz w Utjzę-
dach ' Miast Krakowa I Łodzi; , 

- w punktachsprzellaiy majdującY;<;hsię w sądach W· J3iatylnstoku, Hwlsku-
-Białej. Bydgoszczy! Bytomiu. Cieszynie: ' Częstochowie. Elblągu. Gda!lsku, 
Gdyni. Oliwicąch. Gorzowie Wielkopolskim. Jeleniej Górze, Kaliszu, K,~tqwi
cach. KielCach, · Koninie, Koszalirtie, Krakowie. Legnicy " Lublirfie. Łodzi. Nowym 
Sączu. Ols'ltynje-; Opolu. Ostrowie Wielkopolskim, . Fłocku, Poznaniu. RadQmili, 
Rzeszowie, Sieradzu, Słupsku. SU"zecinie, Tarnobiz':91\ 1. sie&tibą w Sando
mierzu. Tarnowie, Torun'iu. Wałbrzychu z siedzibą w SWidnicy, Wrocławiu, 
Zamościu i Źielonej G6rze 

Reklama~je t powodu n1edoręn:enia poszczególnych numerów' . l9łdszać należy. na 
piśmledo . Wydzlalu Administracji Wydawnictw Urzędu Rady MimslIpw {'lL Powsiń
ska 69171. 00-979 Warszawa. ~krvtkil poC'ztowll81l 00 ołr7vmaniu naętępnpqn .kolt'l-

. ' npQo oumeru. 

Redakcja: Urząd Rady Mmistr6w - Biuro PrEWne. Warsza'...,a, '.AI L1jć!zdowskie 1"/3. 
Administracja: Wydzld! 'Ad!!1in!~tr3cl!Wydawnictw (}rzędu RaCly Ministrów./' ul Po- ' 
wsióslv 69/71. 00-979'VarSZ?wa (~krytka pocztowa 811. tel 694-67-50 i 42-14-78_ 

Tłoczono z polecenia Preźesa Rad" Ministrów 
w Zakłarlache;rilficzny'ch"Tamka" Zakład nr!'. Wa·rszawa. uL ramkI! 3 

, \ ~, 

lam. '0585-1300-86. Cena 48,00 zł 

/ 

/ 


