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b) współdziałani.e w 
no-gospodarczych; 
p1atniszego, ' 

'-. 
opracowywanill planów, społecz· 
budżetu państwa i bilansu 

c) współdziałanie w ustalaniu podstawowego kurSu 
złotego, 

d) kształtowanie ' instrumentów · ekonomicznych za- ' 
pewniających wzrost eksportu, . poprawę jego opła
cal~ości oraz ' racjonali~ację · importu, 

el współdziałanie w prowadzeniu polityki dewizo
wej w stosunku d.Qjednostek gbspodarczych, 

f) opracowywanie założeń i realizowanie polityki 
celnej, 

"' g) tworzenie ;systemui kształtowanię warunków prze-
pływu informacji w zakresiehamflu zagranicznego 
i stosunków gospodarczych z zagranicą, 

h) współdziałanie w doskonaleniu struktur organiza
cyjnych gospodarki w dziedzinie współpracy go

"spodarczej z zagranicą, 

i) kształtowanie struktur orgahizacyjnych · handlu za-
granicznego; . , 

4) współdziałanie w zakresie Opracowywania i rejllizacji 
polityki kredytowej i płatniczej z zagranicą ; 

5) zawieranie międzynarodowych umów handlowych 
i nadzór nad ich . realizacją oraz koordynowani.e za
wierania" międzynarodowych umów o współpracy 
gospodarczej i naukowo-technicznej, ~ a także reprezen- ' 
towanie państwa w stosunkach gospodarczych. z inny
mi państwami i wo~ec organizacji międzynarodowych 
działających W sfede handlu zag~anic~nego; 

6) wykonywanie zadań, w zakresie koordynacji działal
ności w międzyrządowych komisjach' i komitetach 

• współpracy , gospodarczej i .naukowo-technicznej, 

7) wsppłudział w kszł$lltowaniu zasad polityki Kadrowej . 
w sferze handlu zagranicznego i związanej z nim 
współpracy gospodarczej z zagranicą, 
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8) wykonywanie zadań w zakresie o!>ronności i bezpie
czeństwa państwa oraz fnnychzadań "okreśionych w . 
odrębnych przepisach. 

2. Ponadto do -zada~ Ministra ·Współpracy Gospodar-
czej z Zagranicą należy: ' " 

1) wydawanie pozwoleń na przywóz i wyWóz. towarów, 

2) wydawanie . uprawnień do prowadzenia działalności 

w zakresie handlu zagranicznego, 

3) określanie towarów i usług, którymi obrót nie wy
maga uzyskaniauprćlwnień do prowadzenia działal
ności w zakresie handlu zagranicznego. 

Art. a.Minister Współpracy Gospodarc~ej z Zagra
nicą wykonuje, na zasa~ach i w Itrybie określon~h w 
odrębnych przepisach, zadan,ia i obowiązki organu zale .. 
życie Iski ego przedsiębiorstw państwowych oraz orgim.u _ 
iprawującego nadzór nad działalnością jednostek badaw-
czo-rozwojowych. . 

Art. 4. i. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia. 
może . określić szczegółowy z~kres działania Minist!ą 
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. 

2. Organizację Ministerstwa 'Współpracy Gospodar
c,zejz Zagranicą oraz w1kaz jednostek organizacyjnych 
podporządkowanych Ministrowi Współpracy Gospodarczej ' 
z Zagranicą ' i przedsiębiorstw państwowych. dla których 
Minister jest 'organem ' założycielskim, określa statut na-
dany przez Radę Ministrów. ' 

I 

Art. 5. 1. Znosi się urząd Ministra Handlu ~agra-~ 
nicznego, 

2. 'Określone w odrębnych pr21episach - sprawy nale 
:i:ącę do Ministra . Handlu Zagranicznego w zakresie 'usta
lonym ustawą prze~hodzą do Ministra Współpracy Gospo
darczej i Zagranicą. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
\.- -. 

Przewodpiczący Rady ' J>aństwa: ",W, Jaruzel~1<i ' 
S",kretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 
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USTAWA 

z dilia 23 październi~a 1987 r. 

fi 

o utworzeniu urzędu Mlnlstr .. Rynku Wewnętrmego. 

Art. 1. Tworży się urząd MiniStra Rynku Wewnętrz
nego. 

Art 2. 1. Do zadań Ministra Rynku Wewnętrznego 
należy re'alizacja polityki państwa w zakresie funkcjo
nowania rynku wewnętrznego w stosunku do wszystkich 
podmiotów gospodarczych. niezależnie od formy \yłasnośd; 
a w szczególności: 

l) opracowywanie założeń polityki gospodarczej w dzie
dzinie rynku wewnętrznego. ' .. ' 

, 2) tworzenie warunków do równoważenia . podaży i po
pytu na rynku wewnętrznym przez: 
a) analizowanie i prognozowanie popytu konsump

. eyjilegO: i produkcyjnego na. surowce. materiały. 
towary usługi, _' 

b) analizowanie i programowanie modeJu konsumpcji. 

c) współudział w programowaniu zużycia surowCÓw. 
materiałów, i towarów na potrzeby produkcji 

. i świaclczenia usług, 

d) współdziałanie w opracowywaniu bilansów obję .J · 
tych narodowymi planami ·społeczno-gospodarczy- . 

mi i centralnymi planami rocznymi oraz w pozO
stałym zakresie opracowywańie bilansó' lY' towarów 
i usług o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej. . . 

e) współdziałanie w programowaniu zmian struktu
ralnych produkcji przemysłowej oraz inicjowanie 
przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do 
zwiększenia podaży towarów i usług. 



, 
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f) programowanie, organizowanię , nadzorowanie 
realizacji zamówień rządowych 'na' materiały, to-
wary i usługi, • 

g} określanie poziomu i struktury rezerw celowych 
Qraz dysponowanie nimi. _ _ 

h) współdziałanie w kształtowaniu narzędzi oddzia
ływania na 'rozmiary i strukturę popytu, w tym 
współdziałanie w ,kształtowaniu polityki ce~owej, 

' i) wspieranie "rozwoju drobnej wytwórczości; , 

3) 'tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania 
i organizacji handlu wewnętrznego i usług przez: 
a) analizowanie i programowanie ro.zwo.ju handlu 

weWnętrznego i usług, 

b) współdziałanie w kształtowaniu systemów ekono-
' miczno~finansowych jedhostek go.spodarczych re
prezentujijcych różne formy własności, prowadzą
cych działalno.ść Vi zakresie handlu wewnętrznego. 
i usług. 

c) programo.wanie wielko.ści i struktury zapasów na 
potrzeby handlu, ' , 

d) ustalanie zasad obrotu .deficyto.wymi ' surowcami. 
-materiałami ~ towarami oraz współudział w usta
l,aniu zasad obrotu deficytowymi: paliwami, 

e) organizowanie systemu i zapewnienie warunków 
do przepływu informacji naukowo.-technicznej i 
ekonomfcznej w zakresie handlu i usług między 
jednostkami handlowymi, dostawcami i oooiorcami, 

f) inicjowanie i podejmowanie działań organizacyj
nych. ekonomicznych i prawnych sprzyjających 
konkurencji na rynku oraz wspołdziałanie ' w pro.-' 
wadzeniu polityki' antymonopolowej, 

g) inicjowanie i" programowanie form, organizacyj
nych prowadzenia działalności handlowej i lIsłu
gowej, 

h) inicjowanie i rozszerzanie podaży poprzez · wy
mianę towarową z zagranicą. 

i) tworzenie i inicjowanie tworzenia przedsiębior~w 
państwowych. zakładanie i inicjowanie zakładania 
spółek oraz występowanie z inicjatywą tworzenia 
jednostek drobnej wytwórczości, a także innych 
jednostek organizacyjnych; 

4) kształtowanie za:sad i realizacja polityki doboru, 
szkolenia i doskonalenia kadr kierowniczych, 

5) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakośCi 

towarów i usłUb przeznaczonych na rynek oraz za
pewnianie ochrony praw nabywców przez: 
a) współudziął_ w ustalaniu i ,weryfikowaniu norm 

jakościowych na towary, materiałY i surowce, 
b) ustalanie wykazu . towarów objętych gwarancją 

producenta oraz szczegółowych warunków gwa-
rancyjnych, . 

e) tworzenie ' warunków do sprawnego funkcjono
wania odbioru jakościowego w handlu, 

d) " współdziałanie z organizacjami konsumenckimi 
i producentów w , zakresie poprawy funkcjonowa
pia handlu' i usług oraz realiżacji uprilwnień kon-
sumentów, ' . 

e) wnioskowanie w sprawach ' QZnaczania towarów 
państwowymi makami jakości, ' ' 

f)okrcślanie warunków świadczenia usług, ' w tYm 
usług gastronomicznych oraz turystycznych" a tak
że klasyfikacji. obiektów turystycznych i ' gastro
nomicznych; 

6) Wykonywanfe zadań vi zakresie obronności i bezpie
czeństwa państwa oraz innych zadań określonyth w 
odrębnych przepisach, w tym' w zakresie gospodarki 
rezerwami , państwowymi oraz gospodarki magazyno- , 
wej. 

2. Minister Rynku Wewnętrznego wydaje: ' 
1) zakazy wprowadzania do obrotu towarów, materia

łów i śurowcównie odpowiadających obowiązu)ą~ 
cym normom, 

2), zaItazyzakupu przez jednost~i handlu wewnętrznego 
towarów o nieodpowiedniej jakości. 

Art. 3. f. Minister Rynku Wewnętrznego wykonuje, 
na- zasadach i w trybie określonych w odrębnych prze-' 
pisach, ' zadania i obowiązki organu założycielskiego 
przedsiębiorstw państwowych oraz organu sprawującego 
nadzór nad jednostkami b~dawczo-rozwojowymi. 
_ . 2. Zadania i obowiązki! o których ' mowa w liSt. 1, 
Minister Rynku Wewnętrznego realIzuje w zakresie: 

l) obrotu surowcami, mate'rialami i towarami, 
2) uS,ług; w tym turystycznych i gastronomicznych. 

Art. 4. 1. Rada Ministrów, w drod'le rozporządzenia, 
może określić szczegółowy zakres działania Mini,stra Ryn-
ku Wewnętrznego. ' r 

2. Organizację Ministerstwa Rynku Wewnętrznego. 
wykaz jednostek organizacyjnych - podporządkowanych 

Ministrowi Rynku Wewnętrznego oraz przedsiębiorstw 
państwowych, dla których Minister jest organem założy

,cielskim, określa statut nadany przez Radę- Ministrów. 

Art. 5. 1. Znosi Się urząd Ministra Handlu Wewnętrz
nego i Usług. 

2. Określone w ,odrębnych przepisach sprawy nale
żące do Ministrów Handlu Wewnętrznego i Usług oraz 
Gospodarki Materiałowej i Paliwowej, a także' Przewod
niczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Tury
styki, w zakresie ustalcmym ustawą, przechodzą do Mi
nistra Rynku Wewnętrznego. 

. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do spraw 
Ilalcżących do innych ministrów w ' zakresie obrotu to,i. 
warami zaopatrzenia materiałowo-technicznego; prowadzo~ 
nego przez przedsiębiorstwa, o których mowa wart. 6 
ust. 1 pkt 2 . . 

Art. 6. 1. Minister Rynku Wewnętrznego, stosownie 
, do ustalonego ustawą zakresu dżiałania, ~taje się z dniem 
wejścia w życie ustawy otganem założycielskim: ' 

" \ 
, 1) przedsiębiorstw państwowych, dla których organami 

założycielskimi byli Minister Handlu WewnętrZJ\ego 
i Usług oraz Przewodniczący . Głównego Komitetu 
Kultury Fizycznej i Tury~tyki, świadczących usługi 
w zakresie turystyki, z wyłączeniem tY'th przedsię- . 
biorstw, których listę ustali Rada Ministrów, 

2) przedsiębiorstw pąństwowych prowadzących obrót 
towarami zaopatrzenia materj~łowo-technicznego. 
2. Rada Ministrów ustalając listę prZedsiębiorstw, 

o której mowa w ust. 1 pkt L wskaże: 
' 1) przedsiębiorstwa oraz naczelne lub centralne organy 

administracji państwowej, które będą organami zało-
życielskimi tych przedsiębiorst~, , 

2) przedsiębiorstwa, które będą podporządkowane radom 
narodowym, wraz ze wskazaniem tych rad. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. -
, , 

Przewodniczący Rady Państwa: W. Jaruzelski 
Sękretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 


