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,', tekst' ustawy z dnia - 25 wrzesma , 1981 r. o przedsiębior
stwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122, z 1982 r. Nr 

~ 45, poz.- 289, z 1983 r. Nr 36, poz." 165 i Nr 39, poz. 176, 
z 1984 r. Nr ' 45, poz. 242 i , Nr . 54, poz. 275 i z 1987 r; 

Nr '33, poz. 181), z uwzględnieniem zmian' wynłkających 
, z ,przepisów ogłoszońy<:h przed ~nieD;l wydania jednolitego 
- tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, ar
tykułów, ustępów punktów. 

Art. 23. Ustawa' wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z -tym że przepisy art. 11 pkt,9 i pkt 13 lit. b) wchodzą w 
życie z dniem 31 marca 1988 r.. a przepisy art. 3. art. 5 
pkt 5 i 6. art. 7. art. 8 pkt 2. art. 9. 10 i 14 wchodzą w ży
cie z dniem 1 stYcznia 1988 r. 
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" USTAW.A 

z dnia 23 października 1981 .. r. 

o Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle. 

Art. 1. 'Tworzy się Fundusz Zmian' Strukturalnych w 
~rzemyśle. zwany dalej .. Funduszem". 

Art. 2. 1. , Do zadań Funduśzu należy wspomaganie 
finansowe '- zgodnie z kierunkami polityki ,restruktury
zacyjnej państwa - przedsięwzięć wdrożeniowych i mo" 
dernizacyjnych w przemyśle. ' polegających w szczegól
ności na: 

l) wdrażaniu do produkcji nO,wocze~nych wyrobów 
i technologii odpowiadającyc}l światowym , standar
dom. 

2) uruchamianiu i rozwoju produkcji wyrobów i techno
logii energo- i materiałooszczędnych. ' 

3) zwiększaniu lub uruchamianiu opłacalnego eksportu 
wyrobów ,przetworzonych, 

4) regeneracji części 

wtÓrnych. 
zagospodarowaniu surowców 

5) zakupie licencji i wyników prac badawczych. 
. ' 

6) unowocześnianiu urządzeń dla poprawy stanu bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

2. Ze , środków Funduszu mogą być wspomagane 
przedsięwzięcia. o których mowa w ust. 1. jeśli udział 
robót . budowlano-montażowych w ogólnych nakładach 
na ich realizację nie przekracza 30G/o. 

Art. 3. 1. Dochodami Fundusżu są: 

1) dobl~ow()l.rie wpłaty pr2'cdsiębiorstw i innych jednostek 
gospodarczych z zysku . do podziału funduszu rozwoju 
i funduszu postępu techniczno-ekqnomicznego, 

2) wpłaty części odpisów amortyzacyjnych państwo
wych przedsiębiorstw przemysłowych. 

czenia usług - dokonywane na podstawie .od
rę~nych przepisów, 

, b) przekroczenia państwowych normatywów zużycia 
paliw. energii. surQwców i materiałów - doko
nywane ,na podstawie odrębnych przepisów. 

I 

c) prźekroczenia ' limitów zużycia energii elektrycznej 
i paliw gazowych - w wysokości ustalonych opiat , 
dodatkowych, , " 

6) kary nakładane zanieprzesttzeganie przez jednostki 
gospodarki uspołecznionej przepisów o gospodarce 
paliwowo-energetycznej. ' 

7) wpływy z narzutu do cen sprzedaży opon trakcyj
nych •. pob~eran~go od jedn~stek gospod~rki uS'p~łecz
monekktore me odsprzedają opon nadających Się do 
bieżmkowania, 

8) wpłaty jednostek gospodarczych z tytułu niezagospo· 
,darowania oraz nieprawidłowej gospodarki sur.owca

. mi wtórnymi. 

9) wpłaty części odpisów amortyzacyjnych, państwo

wych przedsiębiorstw przemysłu w:ydobywczego. 
energetyki i , gazownictwa oraz całości amortyzacji 
mą.szyń górniczych objętych scentralizowaną gospo-

... daTką. podlegających .odprowadzeniu na scentralizo
wane fundusze stosownie do przepisów o gospodarce 
finansowej przedsiębiorstw państwowych. 

10) wpływy z nadwyżki środków uzyskanych zespr.ze
daży składników majątkowych - ponad sumę dłu
gów ..:..- likwidowanych państwowych przedsiębiorstw 
przemysłowych. dla, których organem założycielskim 
jest Minister Przemysłu. 

11) dochody z tytułu udziału Funduszu w spółkach. przed
siębiorstwach mieszanych i przedsiębiorstwach wsp61-

' nych. " 
3) część środków Centralnego Funduszu ,Wspomagania 

Wdrożeń w wysokości określonej VI odrębnych prze
pisach. 12) inne wpłaty, środki z innych funduszów rac;hunków 

4) dotacje z budżet,u centralnego.scentralizowanych oraz ddl:?wizny. 

'5) wpłaty jednostek gospodarki uspołeCZnionej z: tytułu:: 2: Wysokość wpfat. o których mo~a ,w ust. 1 pkt 2. 
a) sprzedaży wyrobów (usług)' objętych zakazem pro- ooO\viązujących po 1990 r. będzie określa.na .w narodo-

' dukcji. zakazem stosowania ' przy ich pr6dukcji wych planach społeczno-gospodarczych. 
technologii wytwarzania nadmiernie energoohłon- , 
nych i materiałochł._nfjwłh'>~, 'zaJtiRe!lr ~~' ' : - ' Ad." , .. , . .l. , Funf,iusz-dysponujerachmtkiem środków 
wania niektórych matedąłó-w de prodUkcji i $wi<Hl· aewizow<ych~ " , -
, . ' 
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2. Na. rachuńk~ środków dewiżowych są gromadzo-
ne: 

a) środki wydzielone na ten..:cel w' centralnych planach 
rocznych w relacji do wpływów dewizowych z opła
calnego eksportu wyrobów i usług przemysłowych 

Vi 'Wy'sokości nie, większej niż 100/0; 

b) środki nabyte w ramach przetargów walutowych. 

c) środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, 

d) inne wpływy. 

3. Środki dewizowe są gromadzone na rachunku w 
podzipie na ,środki wolnodewizowe, środki obrotów clea
ringowych oraz środki rublowe. 

Art. 5. Fundu,sz ~że zwiększać swoje środki w drodze 
emisji obligacji oraz zaciągania kredytów i pożyczek. 

Art. 6. Fundusz może przeznaczać posiaclaneśrodki na: 

1) udzielanie pożyczek wspierających politykę restruk- . 
turyzacyjną państwa i inicjatywy restrukturyzacyjne 
przedsiębiorstw, 

2) przyznawanie dotacji bezzwrotnych, szczególnie w 
przypadku przedsięwzięć energo- i materiałooszczęd

_o, nych, z których 'efekty uzyskują głównie uzytkownicy 
wyrobów. , ' 

3) , wnoszenie udziałów do, spółek, 

4) pierwsze wyposażenie nowo tworzonych przedsię
biorstw, nowyca działów lub wydziałów w istnieją
cych przedsiębiorstwach oraz nowoczesnych systemów 
organizacyjnych, -

5) nabywanie . obligacji i akcji przedsiębiorstw, jeśli 
ich emisja . jest związana z finansowaniem zmian 
strukturalnych w przemyŚle. I 

Ąrt. 7. Fundusz posiada osobowość prawną. 

Art. 8. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza 
Zarząd. 

Art. 9. 1-. Rada ' Nadzorcza liczy. 11 osób. 

2. W sk}adRady Nadzorczej wchodzą: przewodni
czący; .wiceprzewodniczący i członkowie,. powoływani 
i odwoływani przez Ministra, Przemysłu, w tym po jed
nym przedstawicielu: Komitetu do Spraw Nauki i Postępu 
Tecnnicznego przy Radzie Ministrów, Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów, Ministr,a Finansów, Ministra Ryn
ku Wewnętrznego oraz,lvfinistra Współpracy Gospo,dar-
czej z Zagranic<i' . 

3. Do ządań Rady Nadzorczej należy : 

1-) . uchwalanie planów działalności Funduszu, 

2) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udzie
lania pożyczek i wniosków o wniesienie udziałów do 
spółek ze środkqw Funduszu, których wattośćprze
kracza 1 mld zł, oraz wnipsków Zarządu o przyznanie 
dotacji, których wartość przekrac;za 100 mln zł, 

3) ustalanie krYJeriów 'wyboru przedsięwzięć finanso
wanych ze środków Funduszu, 

4) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach emlsJl 
obligacji ' oraz zaciągania kredytów i pożyczek przez 

-Fundusz, .,. 

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu 
oraz pracowników Biura Funduszu, 

fi} zatwierdzanie rocznych sprawozdań . Zarządu z dzićl~ 
, łalności FunduSzu , i bilansów',' Funduszu, 

1) kontrola dzIałalności Zarządu i Biura .Funduszu. 

8) składanie ' Ministrowi Przemysłu ' rocznych sprawo
zciań z ' d1iałalnoścl Funduszu. 

4. Minister Pr2óemysłu ustala dla członków Rady Nad
zo:czej, miesięczne wynagrodze~ie. 

Art. 10. 1. Zarząd Funduszu stanowią p'rezes i jego 
zastępcy powoływani i odwoływani przez Ministra Prze
mysłu,. ?a wniosek Rady Nadzorczej. 

2. Do zadań Zarządu należy: 

1) opracowywanie planów , działalności, Z uwzględnie
niem celów gospodarczych, 

2) dokonywanie wyboru 'przedsięwzięć do finansowania 
ze środków Funduszu. 

3) gospodarowanie środkami Funduszu, a w szczegól
nośd udzielanie pożycze~ i dotacji, wno~zellie udzia
łów, zakup akcji i obUgacji, z zastrzeżeniem upraw
nień Rady Nadzorczej, 

4) kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dQtacji przy
zn.awanych ze środków Funduszu, 

5) opracowywanie analiz i prognoz zmian struktural
nych w gospodarce, 

6) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań zdi:iałal
ności, 

1) zatrudnianie pracownikó-wBiura Funduszu i ustalanie 
warunków ich pracy i płac. 

3. Zarządud9stępnia na żądanie Rady Nadzorczej 
"wszelkie dokumenty i materiały dotyczące działalności 
Funduszu. . 

4. Biuro Funduszu sprpwuje techniczno-organizacyjną 
oosługę Rady Nadzorczej i Zarządu Fun(luszu. 

Art. 11. '1. Pre1.es ZarZądu reprezentuje Fundusz na 
zewnątrz. ' 

2. Do składania , oświadczell w zakres~e praw i obo
wiązków majątkowych Funduszu są upoważnieni: 

t) . Prezes Zarządu - samodzielnie, 

2) dwie osoby działające ' łącznie spośród: 

. a) pozostałych członków Zarządu, 

b) Pełnomocników, powałanych przez Prezesa Zarzą
du" działających w granicach ich umocowania.' 

Art. 12. 1. Fundusz tworzy fundusz statutowy ł fun
dusz rezerwowy oraz fundusze specjalne, jeśli przewidu
ją. je odrębne przepisy. 

2. Na fundusz statutowy składają się w sZC2egól
ności wartości netto środków trwałych, wartości niema
terialne i prawne, środki pieniężne zgromadzone z dOl
thodó-w, o których mowa wart. 3; 

3. Fundusz rezerwowy - tworzy się z} części zysku , -
. pochodzącego z operacji . finansowych, udziałów:, akcji 
i zakupionych obligacji. 

4. · Koszty działalności Funduszu pQlnywane są z do· 
. cho<lów uzyskiwanych z oprocentowania pożyczek; z do

chodów od .wniesienia udziałów i 'z zysku z przedsięwzięć 
finansowanych przez Fundusz. 

. ,- ........ 
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5. ' Roczny bilans Funduszu podlega weryfika'cji prze~ 
izbę skarbową wskazaną przez Ministra Finansów. --6. Dochody z działalności Funduszu zwalnia się z po-
datku dochodowego. ' 

Art. 13. Szc.zegółowe zasady i tryb działania orga
nów Funduszu oraz zasady jego gospodarki finansowej 
określa' statut Funduszu, nadany przez Ministra Przemysłu, 
w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

, Art. 14. Minister Przemysłu składa Radzie Ministrów 
corocznie informację o działalności Funduszu. 

Art. 15. W razie nieterminowego dOKonywania przez 
jednostki gospodarki uspołecznione} nalężnych od nich 
wpłat na dochody Funduszu, o których mowa wart. 3 
ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5~10, jednostki te są obowiązane 
CIo uiszczania odsetek za zwłokę, w wysokości odsetek 

. pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązail 
podatkowych. ' 

Art. 16. 1. W 1988 f.,. na dochody Funduszu przezna
cza się wpłaty odpisów amortyzacyjnych przedsiębiorstw 
państwowych, Vi' części podlegającej odprowadzeniu do 
budżetu centralnego, o których mowa wart. 45 ustawy 
z dnia 26 lutego 1982, r. o gospodarce finansowej przed
siębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44, 
Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226 i z 1987 r. Nr ,13, poz 181). 

2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia . ustali 
procent odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie 
na dochody Funduszu ' przez pańshvowe przedsiębIorstwa 

przemysłowe w latach 1989 i 1990, z tym że nie może on 
być wyższy niż,25Ofo całości tych odpisów. 

Art. 17. Przez użyte w ustilwie określenie "paristwo
we przj:)dsiębiorstwa przemysłowe" rozumie się przedsię
biorstwa państwowe rozliczające się z budżetem central
nym, zaliczone do działu "Przemysł" w klasyfikacji gospo
darki narodowej. 

Art. 18. L Dochody ' funduszów celowych, utwoizonych 
na podstawie przepisów, o których mowa wart. 97 pk~ 1 
ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe 
(Ot. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r, Nr 59. poz. 296. z 1986 r. 
Nr 42. poz. 202 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181), z tytułów. 
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5-8 niniejszej usta· 
wy" stają się dochodami ,Funduszu. 

2. Prezes Rady Ministrów usta'li wykaz funduszów 
celowych, o' których mowa w ust. 1, or9z innych fundu
szów i ' rachunków scentraHzowanyc:h. które stają" się do-
chodami Funduszu. . 

3. Pozostałości środków funduszów i rach4nków. 
o których mowa w ust. 2, a także scentralizowanych fun- , 
duszów rozwoju, o których mowa w, art. 3 ust. i pkt 10:. 
oraz ich zobowiązania iwierzyteJności podlegają przeka-

,zanIu na rachunek Funduszu według stanu na dzień 31 
grudnia 1987 r. 

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1988 r. 
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, \ USTAWA 

z dnia 23 października 1987 r. 

o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego. 

Rozdział 1 

Art. 1. 1. Tworzl' się Wspólnotę Węgla Kamiennego, 
zwaną dalej "Wspólnotą". 

2. Wspólnota jest zgrupowaniem przedsiębiorstw pań
stwowych oraz innych państwowych jedno~lek oIganiza-, 
cyjnych, zwanych "uczestnikami Wspólnoty", których 
przedmiotem działania jest: ' 

1) produkcja . węgla kamiennego, 

2) prowadzenie obrotu węglem kamiennym, 
, 

' 3) budowa i rozbudowa kopalń węgla kamiennego. 

, 4) zaspokajanie transportowych potrzeb uczestników 
Wspólnoty, 

5) , zaopatrzenie ' materiałowo-techniczne uczestników 
Wspólnoty, 

6) produkcja materiałów podsadzkowych, 

7) ocilrona środowiska przed ujemnymi skutkami dzia
łalności uczestników Wspólnoty, · 

8) prowadzenie prac naukowo· badawczych i wdroż~nio
wych. 

3. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia. ustala 
. wykaz przedsiębiorstw państwowych oraz innych pan

stwowych jednostek organizacyjnych podlegającyclY zgru
powaniu We Wspólnocie ,(uczestnicy Wspólnoty), 

4. ' Radą Ministrów na wniosek, Ministl'a Przemysłu 

może zamie$cić w wykazie. o którym mowa w ust. 3. 
inne niż okręślóne w ust. 2 przedsiębiorstwa panslwowe. 
w tym pr'odukcji maszyn i urządzeń górniczyen. oraz pań
stwowe jednostki organizacyjne, których uczestnictwo we 
Wspólnocie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
jej funkcjonowania. W razie zamieszczenia w wykazie 
przedsięhiorstw produkcji maszyn i urządzeń górniczych./ 
przedsiębior~twa te działają na zasadach systemu finan , ' 
sowego przedsiębiorstw państwowych. 

Art. 2. 1. Wspólnota posiada osobowość prawną. 

2. " Siedzibą Wspólnoty Jest miasto Katowice. 


