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nad terenowymi o.rganami administracji pan
stwowej w dzielnicach sprawują prezydenci 
tych miast i podlegli im kierownicy wydzia
iów w zakresie ustalonym w ust. 1."; 

7) wart 166; 

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1. 

Ib) dodaje się ust. 2 w brzmieniu : 

Poz. 227. 228 i 22g: 

,,2. Rada Ministrów. w porozumieniu z Radą 

Państwa. oKreśla prawa i obowiązki sołtysa 
w realizacji zadań z zakresu administracii 
państwowej ." . 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem l styczni d 

1987 r. 
Przewodniczący Rady Państwa : w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 

228 
USTAWA 

z dnia 19 grudnia 1986 r. 

G zmianie ustawy - Kodeks postępowania admlnlstraq jnego. 

Art. l. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Ko
deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 198ó r. Nr 9. 
poz. 26 i Nr 27. poz. 111. z 1982 r. Nr 7. poz. 55 i Nr 43. 
poz. 289. z 1983 r. Nr 41. poz. 185 oraz rz 1984 r. Nr 34. 
poz. 183) wart. 17 wprowadza się następujące zmiany; 

1) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1; 

2) dodaje się § 2 w brzmieniu : 

,,§ 2. W miastach będących jednostkami podziału 

terytorialnego stopnia podstawowego podzielo
nych na dzielnice organRmi wyższego stop
nia są : 

1) w stosunku do terenowych organów admi
nistracji panstwowej w dzielnicach - tere
nowy organ administracji państwowej w 
mieście , 

2) w stosunku do terenowego organu admini
stracji państwowej w mieście - terenowy 
organ administracji państwowej stopnia 
wojewódzkiego. " 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1987 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowskj 
Sekretarz Rady Pmistwa: Z. Surowiec 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia '5 grudnia 1986 r. 

zmieniające rozporząd:cenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw 

państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o .gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowrch 

do specyfiki niektórych przedsiębiorstw. 

Na podstawie a rt. 3 ust. 6, art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 3. 
art. 24 ust . 4, Rrt. 42 ust. 1 pkt 6 orRZ art. 43 ustawy 
z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przed
siębiorstw pań5twowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8. poz. 4"
i Nr 39. poz. 192) oraz art. 12 uc;t. 2 pkt 1 ustawy z dniil 
13 kwietnia 1960 r. o zmianach właściwości w dziedzinie 
ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki spo
łecznej (Dz. U. Nr :20, poz. 119. z 1972 r. Nr 11, poz. 8 1, 
z 1974 r. Nr 39, poz. 231 i Nr 47. poz. 280, z 1985 r. 
Nr 20, poz. 85 i z 1986 r. Nr 33. poz. 165) i art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o :unduszu emerytal
nym (Dz. U. Nr 3, poz. 7 i z 1976 r . Nr 40, poz. 235.1 
zarządza się, co następuje: 

§ I . 'Iv' rozporządzeniu Rady Ministrów z dniil 
28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gos
podarki finansowej przedsiębi orstw państwowych oraz 
dostosowania przepisów ustawy o gospoda rce finansowej 
przedsiębiorstw panstwowych do spp.cyfiki niektórych 
przedsiębiorstw (Dz. U. z 1986 r. Nr 23, poz. 113) wprc 
wadza się następujące zmiRny: 

1) w podstawie prawnej po nawiasie dodaje się wyrazy 
"oraz art. '2 IlS ~ . 2 pkt I l' stawy z dnia 13 kwietn iil 
1960 r. o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpie
czeń społecznych. rent, zaopatrzeń i opieki społeczne j 

(Dz. U. Nr 20, . poz. 119, z 1972 r. Nr 11. poz. 81. 
z 1974 r. Nr 39. poz. 231 i Nr 47, poz. 280, z 1985 r. 
Nr 20, poz. SS i z 1986 r. Nr 33, poz. 165) i art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o funduszu 

emerytalnym (Dz. U. Nr 3. poz. 7 i z 1976 r. Nr 40., 
poz. 235)", 

2) w § 2 skreśla się pkt S, 

3) w § 70 : 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie : 
,,4 . Obowiązkowy roczny odpis na fundusz re

zerwowy jest dokonywany pod datą ostatnie
go dnia roku sprawozdawczego: odpisy na 
fundusz rozwoju i fundusz załogi są dokony
wane stosownie do decyzji przedsiębiorstwd 

w księgach następnego roku po urzędowynl 

stwierdzeniu zweryfikowania sprawozdania 
finansoweg o za rok ubiegły .... 

b) w ust. 8 wy razy "wedłuCJ zasad określonych w § 113 
ust. 2" zas tępuje si ę wy razami " w stoc;unku do śred 

niego wynikli fin ansowego z dwóch lat poprzednich 
i danego roku ; za la ta poprzednie dla roku 1987 
przyjmuje sic, la ta 1984/85 i 1985/86, a dla roku 
1988 lata 1985/86 i 1987", 

c) ust. 9 skreśla si ę, 

4) w § 71 : 

a) w liSt. po wyrazach "produkującemu środ k i 

produkcji" dodaje się wyrozy "oraz produkujące
mu przetwory produktów rolniczych", 

b) w ust. 2 skreśla się pkt S, 
c) liSt. 3 skreśla si~, 
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5) § 74 otrzymuje brzmienie : 
,,§ 74. 1. Przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz 

panstwowe gospodarstwo rolne uiszcza 
składki na ubezpieczenie społeczne pracow
ników w wysokości 14% od : 
l) wynagrodzeń wypłaconych w ciężar 

kosztów, 
2) premii i nagród wypłaconych z fundu

szu załogi do wysokości 500/0 wypłat 

indywidualnych, nie wyższej jednak niż 
kwota stanowiąca 12-krotność ndjniższe 

go miesięcznego wynagrodzenia pracow
ników uspołecznionych zakładów pracy 
w dniu wypłaty, 

2. Składki od wypłat. o których mowa w 
ust. 1 pkt 2, ~bciążają fundusz załogi. 

3. Minister Finansów refunduje Zakładowi 

Ubezpieczell Sp"łecznych rozmcę między 

składką na ubezpieczenie społeczne pracow 
ników obliczoną od wypłat, o których 
mowa w ust. l , według stawki powszechnie 
obowiłzującej a obliczoną w sposób okre
ślony w ust. 1.", 

6) § 76 otrzymuje brzmienie : 
,,§ 76. \Vyniki przeszacowania zapasów podlegają 

rozliczeniu z funduszem statutowym przedsię

biorstwa.", 
7) w § 80 w \1St. wyrazy ,,2%" zastępuje się wyraza · 

mi ,,3% ", 

8) w § 83 w ust. po wyrazach "i stadniny koni" do -
daje się wyrazy : "oraz Państwowy Ośrodek Treninwi 
Koni w Sopocie", 

9). w § 86: 
a) ust. 1. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"I. Par.stwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej j 

państwowe gospodarstwa rolne, dla których orga
nem Zilłożycielskim jPst Minister Rolnictwa, Leś

nictwa i Gospodarki Zywnościowej lub woje
woda, odprowadzają na utworzony przez Ministra 
Rolnictwa , Leśnictwa i Gospodarki Zywnościowej 
scentralizowany rachunek wyrównawczy : 

l) wpłaty w ciężar kosztów w granicach ni e 
przekraczających kwoty stanowiącej równo
wartość 65% wymiaru podatku rolnego za 
dany rok; wysokość wpłat okreś la Minister 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Zywno~
ciowej w porozumieniu l Ministrem Finansów 
i po zasięgnięciu opinii Zarządu Krajowego 
Związku Państwowych Gospodarstw Rolnych, 

2) kwoty podatku od ponadnormatywnych wy · 
płat wynagrodzeń. 

2. Srodki zgromadzone na rachunku, o którym 
mowa w ust.. I, są przeznaczone na pomoc finan
sową dla pańśtwcwych przedsiębiorstw gospodar
ki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych 
prowadzących działalność w gorszych od prze

'ciętnych w kra ju warunkach glel)owo-klimatycz
nych, z tym że środki zgromadzone z kwot po· 
datku od ponadnormatywnych wypłat wynagro · 
dzeń mogą być przeznaczone wyłącznie na zasile
nie funduszów przedsiębiorstw. 

3. Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Zyw
nościowej określa w porozumieniu z Ministrem 
Finansów i po zasięgnięciu opinii Zalządu Kra
jowego Związku Państwowych Gospodarstw Roi· 

nych szczegółowe zasady gromadzenia i wyko
Ifzystania środków scentralizowanego rachunku 
wyrównawczego, ograniczeń w korzystaniu z po
mocy finansowej z tego rachunku, jak równie;;' 
zasady zwolnień od obowiązku dokonywania 
wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1.", 

b) w ust. 4 po wyrazie "Wyższego" dodaje się wy,
razy "Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego", 
a po wyrazie "Nauk" - wyrazy "po porozumieniu 
z Ministrem Finansów", 

10) § 87 otrzymuje brzmienie : 
,,§ 87. 1. Wynik finansowy przedsiębiorstwa "Pań

stwowe Tory Wyścigów Konnych" stanowi 
różnicę między dochodami z totalizatora, 
pomniejszonymi o nie podjęte wygrane, 
i przychodami 7e sprzedaży a kosztami 
własnymi. zwiększoną o należne dotacje 
przedmiotowe, a zmmeJszoną o podatek 
obrotowy i podatek rolny oraz skorygo
waną o saldo strat i zysków nadzwyczaj
nych. 

2. Nie podjęte wygrane, o których mowa w 
ust. l, prz~znacza się na uzupełnienie fun
duszu rozwoju.", 

11) § 113 skreśla się, 

12) § 115-117 otrzymują brzmienie : 
,,§ lIS. Od dnia l stycznia 1987 r. przedsiębiorstwa 

gospodarki rolnej i państwowe gospodarstwd 
rolne dokonują rozliczeń działalności za rok 
kalendarzowy. 

§ 116. I . Przedsiebiorstwa gospodarki rolnej i pań
st wowe gospodarstwa rolne sporządzają 

bilans za okres od dnia 1 lipca do dnia 
31 grudnia 1986 r. wedlug zasad obowią

zujących przy sporządzani u bilansu TOCZ

nego. 
2: Bilans, o którym mowa w ust. l, podlega 

weryfikacji zgodnie z zasadami rozporzą

dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
1982 r. w sprawie weryfika.cji rocznych 
bilansów przedsiębiorstw i innych pań

stwowych jednostek organizacyjnych (Dz., 
U. Nr 25, poz. 180), z tym że izby ska'rbc
we lub inne organy upoważnione przez 
Ministra Finansów do weryfikowaniol 
sprawozdań mogą wydać urzędowe stwier
dzenie zweryfikowania sprawozdania fi
nansowego bez przeprowadzenia badaó 
sprawozdań przedsiębiorstw gosp6darki 
rolnej i państwowych gospodarstw rol
nych, których c;prawozdania sporządzone 

na dzień 30 czerwca 1986 r. nie wykazy· 
wały istotnych nieprawidłowości. 

3. Z zysku do podziału za okres od 1 lipca 
do 31 grudnia 1986 r. po dokonaniu od · 
plSOW obligatoryjnych przedsiębiorstwo 

gospodarki rolnej i państwowe gospodar
stwo rolne : 
I) może przeznaczy t na wypłatę nagród 

,i premii kwotę nie wyższą niż 500/0 
kwoty wypłaconych nagród i premii 
za wyniki roku 1985/86, 

2) przeznacza na fundusz rozwoju, z prze
znaczeniem na zwiększenie funduszu 
statutowego w środkach obrotowych, 
CI) najmnie j 70°/" kwoty zysku pozo-
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!Stałej po wypłacie nagród i premii, o 
której mowa w pkt l. pomniejszonego 
o podatek od ponadnormatywnych 
wypłat tych nagród i premii. 

4. Przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i pań
stwowe gospodarstwo rolne, w których 
osiągnięty zysk na dzień 31 grudnia 
1986 r. nie wystarcza na wypłatę nagród 
.i premii do wysokości określonej w ust. 3, 
mogą uzupełnić fundusz załogi z funduszu 
rezerwowego do wysokości ustalonej w 
.ust. 5. 

5. Przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i pan
stwowe gospodarstwo rolne, które na 
dzień 31 grudnia 1986 r. poniosą stratę 

bilansową, mogą utworzyć fundusz załogi 

na wypłatę nagród i premii z funduszu 
rezerwowego po, pokryciu tej straty oraz 
uiszczeniu podatku od ponadnormatyw
nych wypłat wynagrodzeń wyplaconych 
w ciężar kosztów. Fundusz ten nie może 
przekroczyć 50% średnich wypłat nagród 
i premii z zysku za lata 1984/85 i 1985/86 
oraz 20610 kwoty wynagrcdzeń wypłaco

nych w ciężar kosztów w okresie od 
1 lipca do 31 grudnia 1986 r. wolnej od 

podatku od ponadnormatywnych wypłat 

wynagrodzeń . 

6. Przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i pan
stwowe gospodarstwo rolne. które nie 
utworzyło funduszu załogi z podziału zyskl' 
za rok 1985/86, może utworzyć fundusz za
łogi z zysku. o którym mowa w ust. 3. do 
wysokości 8.5% kwoty wynagrodzeń wy
płaconych w ciężar kosztów w okresie od 
1 lipca do 31 grudnia 1986 r.. wolnych 
od podatku od ponadnormatywnych wy
płat wynagrodzeń. 

§ 117. Przedsiębiorstwu gospodarki rolnej i państwc,
wemu gospodarstwu rolnemu może zostac 
udzielony specjalny kredyt bankowy w wy
sokości strat wynikających z bilansu na 
dzień 31 grudnia 1986 r. bądż strat na dzień 
31 marca 1987 r.. przekraczających fundusz 
rezerwowy. Kredyt ten podlega spłacie z fun
duszu rezerwowego w okresie do 5 lat." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
stycznia 1987 r.. z wyjątkiem przepisów § 1 pkt l i 5, 

które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów : Z. Messner 

230 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 22 grudnia 1986 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników 
uspołecznionych zakładów pracy. 

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 1960 r. o zmianach właściwości w dziedzinie 
ubezpieczeń społecznych. rent. zaopatrzeń i opieki spo
łecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 119. z lq72 r. Nr 11. poz. 81. 
z 1974 r. Nr 39. poz. 231 i Nr 47, poz. 280 oraz z 1985 r. 
Nr 20. poz. 85) i art. ~ ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o funduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 3. poz. 7 
i z 1976 r. Nr 40. poz. 235) zarządza się; co następuje : 

§ l. W § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 grudnia 1985 r. w sprawie wysokości składki na ubez· 
pieczenie społeczne za pracowników llspo!ecznionych za· 
kładów pracy (Dz. U. Nr 59. poz. 298) wyrazy "i obowią 

zuje do dnia 31 grudnia 1986 L" skreśla się. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów : Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MJNISTROW 

z dnia 22 grudnia 1986 L 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyról\-nawczego. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2. art. 7 ust. 5 pkt 1 
oraz art. 14 pkt 1 i 2 iustawy z dnia 28 lipca 1963 L 

o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188 i z 
1984 L Nr 52. pez. 268) zarządza się, co następuje : 

§ I.W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
28 lipca 1983 L W sprawie podatku wyrównawczego 
(Dz. U. Nr 42. poz. 189. z 1984 L Nr 28. poz. 145 i Nr 58. 
poz. 294 oraz z 1985 L Nr 18. poz. 78 i Nr 61. poz. 318) 
wprowadza się następujące zmiany: 

I) w § 2a wyrazy: "W 1986 r." zastępuje się wyrazami' 
"W 1987 r.", 

2) w § 8 w ust. 1 kwotę ,,900000 zł" zastępuje się 

kwotą ,,1 500000 zł". 

3) '" § 10 w ust. 2 kwotę .. 600000 zł" zastępuje się 

kwotą "l 000 000 zł". 

§ 2. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 18 maja 1984 L W sprawie zmian w podatku wy
równawczym (Dz. U. Nr 28. poz. 145 oraz z 1985 L 

Nr 18. poz. 78 i Nr fil. poz. 318) otrzymuje brzmieniE' 
ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia . 

§ 3. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego. 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepIsów ogło

szonych przed dniem wydania jednfJlitego tekstu i. z za
stosowaniem ciągłej numeracji paragrafów. ustępów i 
punktów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do podatku wyrównawczego 
przypadającego od dochodów osiągniętych od dnia 
1 stycznial 1987 r. 

Prezes Rady Ministrów : Z. MessneT 

-


