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2. Rada nadzorc~a ustali termin ,przeprowadzenia 
pierwszych. wyborów członków rady nadzorczej. o któ-. 
rych mowa wart. 9 ust. 2 pkt 1. oraz utworzy w tYJn 
celu okręgi wyborcze. zŁym że wybory te powinny od
być się do dnia l ' 'mar-ca } 988 r. 

Art. 53. 1. Organy samorządu załogi. ,r:ledsiębiorstw 
panstwowych;' które wskutek podz,ału lub łączenia prze
staną , istnieć. zaprzestaną , działalności z chwilą 7.~ożenia 
wniosku ow.ykreślenieprzedsiębiorstw4 z rejestru przed
siębiorstw ' państwowych. 

2. ' Załogi przedsiębiorstw państwowych utworzonych 
Art. 52'. 1. Radanadżorcza w terminie do dnia 30 w dr,odze podziału lub łączenia dc;>tychczasowych przed- / 

kwietnia 1988 r. dokona analizy organi~cji przedsię-siębiorstw zorganiiują uczestniczen~ wzarządzaniu przed
biorstw działających w ramach Wspólnoty' i przedstawi siębiorstwami na zasadach określonych w ustawie oraz 
Ministrowi PrzelIlysłu propozycje pOdziału. łączenia l~b uchwalą statuty samorządu . załogi przedsiębiorstwa pań-
likwi<lacji przedsiębiorstw. ' " , stwowego., ' 

2. Minister Przemysłu. w terminie do dnia 30 czerwca . ~. Pierwsze zebranie " w celu powołania samorządu 
1988 r .• po rozpatrzeniu propozycji rady nadzorczej. mo- żałogi prZedsiębiorstwa państwQwego zwołuje dyrektor 

. że dokonać stosownie do ,potrzeb działania Wspólnoty po-' , przedsiębiorstwa. 
działu. łączenia lub Jikwidacjiprzedsiębiorstw działających 
w ramach Wspólńoty. , 4. Do czasu ukonstytuowania się przewidzianych w 

ustawie , organów sainorządu załogi 'przedsiębiorstwa pań-
3. Minister Przemysłu. po dokonaniu czynności. stwowego ich kompetencje wykonuje dyrektor przedsię-

o których mowa 'w ust. 2. przec;lstawi RadJ;ie Miąistrów bio,rstwa. 
propozycje w sprawie dokonania, zmian w wykazie. o któ
rym !nowa wart. t ust. 3. 

4. Do podziału. -łączenia i likwidacji przedsiębiorstw. 
o których mow~ w ust. 1-3. nie stosuje się w tym zakre
sie przepisów ustawy o przę~siębiorstwach państwowych. 

y 

AI:t.54. Ustawa wchodzi w tycie z dliiemogłoszenia. 

Prz~wodniczący' Rady Państwa: , W. Jaruzelski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 
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USTAWA, 

z dnia 23 października 1981 r_ 

o utworzeniu Wspólnoty Energetyki I Węgla BrUnalDego; 

Rozdział 1 

Prźeplsyog61ne 

ArI. 1. t. Tworzy Się Wspólnot,ę Energetyki i Węgla 
. Brundtnego. zwaną dalej .. Wspólnotą". 

2. Wspól~ota je$t zgrupowani~m przedsiębiorstw pań
stwowychoraz innych, państwowych jednostek organiza' 
cyjnYch. zwanych ' "uczestnikami • Wspólnoty". których 
przedmiotem działania jest: 

l) wytwarzanie, przetwarzanie. przesyłanie oraz dostar-
czanie energii elektrycznej odbiorcom. . 

, 2) wytwarzanie energii cieplnej w połączeniu z wytwa-
rzaniem ,energii eiektrycznej. . 

, I ' 

3) wydobywanie ' i ' przetwarzanie , węgla brunatnego; 

4) techniczna i handlowa obsługa odbiorców ' energii 
elektrycznej. 

5) projektowanie. mOdernizacja, remonty elektrowni 
i elektrociepłowni. w tym jądrowych. oraz sieci elek

. troel'lergetyczny~h. ' 
, , 

6) projektowanie. budowa. r9zbud,owa. modernizacja i re, 
monty kopalń węgla brunatnego. 

\ 1) ochrona środowiska przed ujemnymi skutkami działał: 
ności uczestników Wsp6lncty. 

8) prowadzenie prac naukowo-badawczych i wdrożenio
~ych . 

3. Rada Ministrów. w ' drodze rozp,orządzenia.ustala 
wykaz przedsiębiorstw państwoWych oraz innych państwo~ 
wych jednostek organiZacyjnych LpocU~gających zgrupowa-
niu ' we Wspólnocie (u~estnk:y Wspóbioty). , 

4. ~ada Ministrów. na wniosek Ministra Przemysłu • 
)ftoźe zami~cić w wykazie. o' którym mowa w ust. 3, inne 
niż określone W :ust. 2-przedsiębiorstwa państwowę i pań
stwowe jednostki organi~acyjne. których uczestnictwp we 
.Wspólnocie jest niezbf:dne do zapeWnienia prawidłowego 
jej. funkcjonowania. ' 

Art. 2. 1. Wspólnota posiada .osobowość prawną. 

2. Siedzibą Wspólnoty jest miasto stołeczne Warsza-
wa. \ 

" Art. 3.Ce:lem Wspólnoty jest zapewnienie ekonomicz-
nie efektywnego bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania 
potrzeb gospodarki narodowej i ludności na energię 
elektryczną oraz prawidłowego i efektywnego ekonomicz. 
nie ,wykorzystywania zasobów węgla brunatnego. ' 

.Art. 4. 1. Do zadań ' Wspólnoty służących realizacji 
, ,celu. o którym mowa wart. 3. należy w szczególności: 

l) ustalanie wieloletnich i rocznych planów Wspólnoty 
w zakresie. o którym mowa wart. l ust. 2; uwzględ
niających potrzeby gOSpodarki narodowej i ludności 
określone W planach JiPołecZno-gospodarczych. ' 

2) uzgadnianie z uczestnikami Wspólnoty ich planów oraz 
ustalanie wieloletnich i rocznych zadań -iN zakresieoro
dukeji energii elektrycznej oraz wydobycia i przetwa~ 
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rzanią. ~ęgla brunatnego dla kazdego przedsiębior

stwa w celu zapewnienia realizacji zadań Wspólnoty, 

3) programowanie i organizowanie przedsięwzi~ć inwe
stycyjnych, polegających na budowie i rozbudowie 
elektrowni, elektrociepłowni i sieci elektroenergetycz
rlych i kopalni węgla brunatnego oraz zakładów to
warzyszących i infrastruktury, niezbędnych do za-Spo
kajania potrzeb, o których mowa w pkt 1. ' 

4) zapewnianie dostaw energii elektrycznej o właściwych 
paramelrach or<lz niezawodności działania systemu 
elektroe~ergetycznego, )" 

5) działanie na rzecz zapewnienia rozwoju l optymal
nego ' wykor~ystania posiadanych zdolRości produk-
cyjnych uczestniJtów 'Wsp?lnoty, , . ~ 

6) programowanie, organizacja i wdnlzanie postępu na-
uk"owo-technicznego, " ' 

7) działanie na rzecz ochrony, środowiska, 

8) prowadzenie działalności handlowej i t~chnicznej w 
zakresie międzynarodowego obrotu energią · elektrycz- , 
ną, 

9) programowanie ·potrzeb w zakresie produkcji maszyn 
i urządzeń energetycznych oraz maszyn i urządzeń 
dla kopalni węgla btunatnego, 

10) zapewnienie współdziałania krajowego systemu elek
troenergetycznego z systemami innych państw na za· 

, sadach efektywnych ekonomicznie, 

l l) racjonalne gospodarowanię Środkami będącymi w 
dyspozycji Wspólnoty, , 

12) gromadzenie i gospodarowanie scentralizowanymi 
funduszami Wspólnoty, 

13) prowadzenie rozliczeń finansowych z budżetem pdń
stwa z tytułu dotacji budzetowych i podatku docho
dowego, 

14) podejmowanie niezbędnych działań na rzecz poprjiwy 
stanu bezpieczeństwa i higieffy pracy oraz warunków 
socjalno-bytówych załóg' uczestników Wspólnoty, 

15) organizowanie s~kolnictwa" zaWodowego na potrzeby 
uczestników Wspólnoty. 

2 . . Wspólnota dysponuje mocą urządzeń energetycz
nych przyłączonych , do wspólnej sieci elektroenergetycz
nej, w zakresie ustalonym przez Ministra Przemysłu. 

Art. 5. 1. Wspólnota mDze tworzyć spółki. 

2. Warunki i ·tryb tworzenia spółek określają odręb
ne przepisy. 

Rozdział 2 

Organy Wspólnoty ' 

Art. 6. Organami Wspólnoty są , rada nadzorcza ·oraz 
dyrek,tor generalny Wspólnoty. 

. Art. 7. Qozadań rady nadzorczej należy vi sz~zegÓI-
ności: " \ , 

Jo.~ 

1) , analizowa,tlie .i kontrola realizacji ustawowych celów 
i zadań Wspólnoty, z uwzględnieniem efektywnośti 
ekonomicznej i potrzeb rozwojowych, 

2) uchwalanie planów Wspólnoty, o których mowa w 
ąrt. 4 ust. l pkt l, 

3) przyjmowanie ,bilansóW energii elektrycznej oraz wę
gla brunatnego, 

4) dokonywanie na wniosek dyr,ektora generalnego 
Wspólnoty podziału Środków będących VI dyspozycji 
Wspólnoty i ustalanie kierunków ich wykorzystania, 

5) ?kreślanie Zi:łsad ustalania cen 'wewnętrzntch energii 
elektrycznej i .cieplnej oraz . węgla}>runatnego, 

6) ustalanie kierunków inwestowania na okresy ,pięcio
letnie i dłuzsze, . z uwzględnieniem prognoz zapotrze
bowania na energię elektryczną oraz węgiel brul1atny. ' 

,7) wyrażanie zgody na utworzenie spółki przez Wspól
notę oraz na z!iwarciewieloletnicb ' umów o współ
pracy z innymi podmiotan:ti gospodarczymi, ' . 

8) zatwierdzanie programew -Wspólnoty w zakresie po
stępu/ technicznego, bezpieczeństwa pracy .. l ochrony 
środowiska, , . " 

9) dokonywanie corocznej oceny działalności Wspólnoty 
,i dyrektora generalnego Wspólnoty oraz zatwierdza
, nie zbiorczego bila nim finansowego Wspólnoty. . 

tO) , przedstawianie właściwyhl orgilOom administracji 
państwowej propozycji' dotyczących kształtowania 
ekonomić;znych warunków funkcjonowania energetyki 
oraz racjonalizacji zużycia energii~ elektryczn~j, 

11) rozpatrywanie inn}Tch spraw· określonych w niniejszej 
ustawie oraz w odrębnych przepisach, a tak~ przed-. 
stawianych przez dyrektora generalnego WspQlnoty. ' 

.l,: , , ' 

Art. 8. Rad,a nadzorcza co najmniej raz w roku składa 
Ministrowi Przemysłu sprawozdanie z działalności Wspól
noty._, 

'>. 
Arł. 9. 1. Rada nadzorcza liczy 25 członków. 

2. W skład rady nadzorczej wchodzą: ' 

l) dwunastu przedstawicieli załóg uczestników Wspól-
noty, ' \ 

" 2) czterech przedstawicieli Ministra Przemysłu, 

3) ,po jednym przedstawicielu: Komisji Planowania, prz}j 
Radzie Ministrów, Komitetu do Spraw Nauki i Po- , 
stępu Technic:z;J?,egc przy Radzie Ministrów, Ministrów: 
Finansów, Rynkue Wewnętrznego, \Vspółpracy Gospo- ... 
darczej z Zagranicą oraz banku finansującego Wspól
notę, 

4) trzech przedstawicieli, głównych odbiorców ' energii 
elektrycznej określonych przez Ministra Przemy~łu. 

/ 

3. Członku-mi rady nadzorczej, z wyłączeniem przed
stawicieli załóg uczestników WspóltlOty, nie mogą byc 
pracownity uczestników Wspólnoty i zarządu Wspólnoty. 

Art. '10. 1. C~łonkowie rady nadzorczej reprezentu
jący załogi uczestników Wspólnoty są wybferan( przez 
elektorów. 

2. Elektorami są członkowie rad pracowniczych przed
siębiorstw państwowych ' i rad załóg jednoste~ badawczo c 

-rozwojowych oraZ przedstawiciele załóg innych państwo
wych jednostek organizacyjnYch, a także przedsiębiorstw 
państwowych, w których nie wybrano organu samórządu 

, załogi. 
, , ' 

3. Jeżeli rada pracownitza przedsiębiorstwa państwa
wegolub rada załogi jednostki badawczo-rozwąjowej 
liczy więcej ni~ 15 członków, moze ona spośrÓd ~woi<:h 

. " 
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członków powołać nie więcej niż 15 elektorów, Załoga 
innej państwowej jednostki organizacyjnej może powolać 

. nie więcej niż 15 elektorów. 

Art. Ii. 1. Wyborów członków rady nad7.orczej do
konuje się na zebraniach . elektorów w ókręgach wybor . 
cżych większością głosów w obecności co najmniej 
3/4 liczby elektorów. . 

~. Okręgi wyborcze obejmują uczestników Wspal
noty prowadzących rodzajowo zbliżoną działalność. 

3. Z.asadytworzenia okręgów wyborczych i zasady 
powoływania komisji wyborczych, określaradanadżorcza. 

,4. Okręgi wyborcze są -jednomanda~owe. . ...' ,. , 

Art. I~. Rada nadzorcza określa termin przepr0-wa
d.~ania wy~orów. 

Arł:"3. Bierne prawo wyborcze .przysługuje pr'acow
nikowJ 'uczestnika Wspólnoty zatrudnionemu co najmniej 
5 lat przez uczestnika Wspólnoty i pozostającemu w dniu 
wyborów w stosunku pracy z uczestnikiem W:spólnoty. 

. znajdującym się w okręgu wyborczym; w którym osoba 
ta kandyduje. 

Art. 14. Członkowie rady nadzorczej są wybierani w 
głosowaniu tajnym. 

, Art. 15. W okręgu wyborczym ' ;wybory organizuje 
komisja ·wyborcza; 

Art. 16. 1. Kadencja członka rady nadzorczej repre- . 
zentującego załogę uczestnika Wspólnoty trwa 5 lat, 

2. 'Mandat człónka rady nadzorczej, o którym ~owa 
" w ust. 1, wygasa: 

- 1) z upływem kadencji, 

. 2) z chwilą śmierci. 

3) z dniem wygaśnięcia stosunku pracy z uczestnikiem 
Wspólnoty, przez . któfegó członek rady nadzorczej 
był zatrudniony w dniu wyborów; chyba że został ·za
trudniony przez innego uczestnika Wspólnoty należą
cego do tego samego okręgu wyborcz~go, 

4) z dniem odwołania, 

5) z dniem oddelegowania do pracy za gr.,anicą na okres 
. dłuższy niż 6 miesięcy, 

c6) z dniem rezygnaCji. 

3. Odwołanie członka rady . nadzorc~ej, o którym 
mowa w ust. 1, następuje w wypadku, .gdy elektorzy po
nad połowy uczestników Wspólnoty w danym okręgu wy
borczym podejmą uchwałę o jego odwołaniu; fakt . wy-
gaśnięCia mandatu, stwierdza rada nadzorcza. " ' 

Art... 1.7. 1. Kadencja członków rady nadzorczej, wy
mienionych Vf art. 9 ust, 2 pkt 2-4, trwa 5 lat. 

2. Mandat · członka rady nadzorczej, o :którym mowa 
w ust. 1; wygasa: ' 

l)z upływem kadencji, 

2) z chWilą śmierci, 

3) z dniem od'wołania. 

4l, z dniem rezygnacji.' 

. 
'-

Art. 18. 1. Prezesa rady nadzorczej oraz wi~eprezesa 
powołuje i odwołuje Minister przemysłu sposród czł<,>n
kówrady nadzorczej . 

2, Do obowiązków- prezesa r<łtly nadzorczej należy: 

1) otganizowani~i koordynowanie prac rady nadzorczej, 

2) . zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej iprzewodni~ 
czenie jej obradom, 

\ . 

3) nadzór nad przygotowaniem dokumentów będących 
przedmiotem posIedzeń rady nadzorczej, 

4) reprezentowanie stanowiska rddy nadzorczej wobec 
Ministra Przemysłli oraz innych organów. 

Art. 19. 1. Rada nadzorcza r()zpatruje sprawy nale
żące do jej zadań na lłosiedzeniach. 

2. W posiedzeniach rady nadiorczej uczes.tniczy dy
rektor generalnY Wspólnoty. 

3. Uchwały w sprawach, o których. mowa w ust. 1, 
są prawomocne, jeżeli co najmniej połowa członków rady 
nadzorczej głosowała za ićh przyjęciem. 

Art. 2Ó. 1. Szczegółowe zasady działania oraz org'a
nizację pracy rady nadzorczej określa regulaqtin. 

2. Regulamin . uchwala rada nadzorcza . większością 
q'3 głosów jej członków. Regulamin podlega zatwierdze
niu przez Ministra. Przemysłu. 

Art. 21. Minister Przemysłu może przyznać członkom 
rady nadzorczej wynagrodzenie miesięczne. , 

Art. 22. Dyrektora generalnego Wspólnoty powołuje 
i odwołuje Minister Przemy'słu po zaSięgnięciu opinii rady 
nadzorczej. 

.Art. 23. l. Dyrektor generalny Wspóinoty organizuje 
realizację źadań Wspólnoty. .. 

2. Do zadań dyrektora generalnego Wspólnoty na
leży w szczególności: 

1) opracowywanie projektów planów, o których mOWd 
wart. 4 ust. l pkt 1, 

2) uzgadnianie z ' uczestnikami Wspólnoty' ich planów 
oraz ustalanie wieloletnich i rocznych zadań w zakre
sie . produkcji energii elektrycznej oraz wydobycia . 
i przetwarzania węgla brunatnego dla każdego przed
siębiorstwa w celu zapewnienia realizacji zadań 
Wspólnoty, 

3) oj>racowywanie projektÓw bilansów energii elek
trycznej oraz węgla brunatnego~ 

4) dysponowanie mocą urządzeń energetycznych przy
łącz,onych do wsp.ólnej sieci elektroenergetycznej w 
zakresie ustalonym przez Ministra Przemysłu, 

5) ustalanie c;en wewnętrznych energii elektrycznej 
i cieplnej oraz .węgla brunatnego, 

6) prowadzenie rozliczeń z budżetem państwa z tytułu 
dotacji budżelowychi podatku dochodowego, 

7) gospodarowanie funduszami Wspólnoty, 

'8) podejmowanie, w ramach środków będą'cych w -dyspo
zycji Wspólnoty, decyzji o inwestycjach, z zastrzeże-
nieąt ust. 3, · . 

9) ' sporządżanie Zbiorczego bHąnsu ijnansowego Wsp6l
' noty, 

:i 
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10) podejmowanie działań. w celu zapewnienia razwoju 
i efektywnego , wykorzystywania zdolności proouk , 

/ cyjnych uczestników WspólnQ\y. " 

11) otganizowanie wspólnych prac;: ,. mających na celu eH- , 
minowanie : ujemnego wpływu działalności uczestni
ków Wspólnoty ,na srodowiskonaturalne. 

, 12) organizowanie technicznęJ i handlowej obsługi od: 
biorców. 

13) programowanie, i organizowanie prowadzenia prac 
badawczo~rozwojoWych służących , realizacji ' zadań. 
Wspólnoty określonych wart. 4, zwłaszcza w dzie
dzinie produkcji ' energii ,elektrycznej i cieplnej oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. ' 

14) wykonywanie zadań' w ,zakresie ' obronności i bezpie
czeąstwa ' państwa oraz innych zadań. określonych w 
odrębnych prZepisach. ' " 

3. Rada ' nadzorcza może ' zastrzec. że w wypadku 
gdy planowapy koszt inwestYCji przekroczd ,wysokość 
! miIia~da złotych. , wydanie decyzji. o której mowa w 
ust. 2 pkt 8. następuje po wyrażeniu przez nią uprzedniej 
zgody. 

4. 'Dyrektor generalny Wspólnoty; na żądanie rady: 
nadzorczej. udostępnia jej wszelkie ' materiały i doku
menty dotyczące : Wspólnot y zgodnie z przepisami o ochro
nie tajemnicy państwowej i służbowej. 

Art. 24. t. Aparatem wykonawczym organów Wspól
noty jest zarząd utworzony przez tlyrektOra generalnego 
Wspólnoty. ' 

2. W skład , zarządu wchodzą zastępcy dyrektora ge
neralnego. powoływani i odwoływani przez dyrektora ge
neralnego. W tym zastępca do spraw pracy powoływany 
i odwoływany ,na ' wniosek członków rady nadzorczej. 're-
prezentujących załogi uCzestników Wspólnoty. ' 

- . I • 

3. Dyrektor generalny Wspólnoty kieruje 'pracami 
zarządu. 

Ań. 25. t. Dyrektór"gęneralny Wspólnoty może. w 
raz!e pptrzeby. , ut1'forzyć delegatury zarządu i powierzyć 

\ , im dysponowanie m'ocą urządzeń energetycznych przy
łączonych do wspólnej sieci elektroenergetycznej. 

, -2. Dyrektor generalny Wspólnoty określp siedziby 
delegatur zarządu. terytorialny zasięg dztałania oraz za
dania i uprawąienia w ,zakresie dysponowania Jllocą urzą
azeń energetycznych przyłączonych do , wsPólnej sieci 
elektroenergetycznej. _ 

Rozdział 3 

D,złał.mość WapólDoty 

Ań. 26. 1. Wspólnota prowadzi" działalność na pod
_ stawie ' planów. 

2. Wspólnota opracowuje prany perspektywiczne, pię
cioletnie i roczne.uwzględniając ~ cele i zadania określo-
ne w planach społeczno-gospodarczych. ' 

3. Zakres planów opracowywanych przez Wspólnotę 
określa radanaclzorcza. z tym że powinny one zawierać 
zadania w zakresie produkcji energii elektryczn~j i ci~pl
nej. wydobycia i przetwarzania węgla brunatnego. rozbu-

-~wy , mocy elektrowni. elektrociepłowni i sieci elektro
energetycznych oraz zdolnosci wydobywczych kopalni wę-

gIa ,brunatnego, z uwzględnieniem efektywności ekono-
micznej oraz zadania ochrony środowiska. ' 

4. Plany. o których mowa Vi ust. 1. Wspólnota opra
cowuje zgodnie z zasadami' i trybem określońymi . w usta~ 
wie z dnia 2.6 lutego , 1982 r. o planowaniu społeczno- . , 
-gospodarczym (Dz. U. z 1981 r. Nr 4. p<>-z. 26 i Nr 33. 
poz. 181), z uwzględnieniem przepisów niniejszej ,ustawy. 

5. Plany Wspólnoty ' w zdkresie produkcji energii 
elektrycznej. po uchwaleniu przez radę nadzorczą, podle
gają zatwierdzeniu przez MinistraPrzemysłu~ 

'Art. 27. Wspólnota prowadzi działalnOść z żachowa
niem wymagań dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz 
wykonuje zadania wynikające z ptzepiSÓw o ,powszech
nym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej. 

Ań. ,28. 1. W obrocie energią elektryczną i cieplną 
oruz węglem brunatnym między uczestnikami Wspólnoty 
oraz uczestnikami 'a Wspólnotą stosuje się ceny we-
· wnętrżne. ' ' 

2. Uczestnicy Wspólnoty wpłacają na rachunek 
Wspólnoty podatek- dochodowy ustalony zgodnie z prze- ,/ 

~ pisami ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu 
jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r: 

,Nr 12; poz. 77). z tyIń że rada nadzorcza może podwyż
szyć stawkę tego podatku. 

3. Wspólnota rozlicza się zbiorczo z budżetem pań
stwa z tytułu podatku dochodowego', należnego Qd \Iczest-
ników Wspólnoty. " 

4. W razie gdy urzędowe ceny energii ' elektrycznej 
i cieplnej oraz węgla brunatnego zostaną ustalone na po
ziomieniższym ,od ' wynikającego z pńepisów art. 4 ust. I 
i 4 "ustawy ,z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U.z 
1987, r. Nr 8. poz. 52). wówczas dla rozliczeń z budżetem 

_ panstwa ustala się ceny rozI"iczeniowe. C~ny rozliczenio
we ustala dyrektor generalny Wspólnoty. ' żgodnie z cirt. 
4 ust. 1 i 4 ustawy o ocenach. w poro'ZUDlieniu' z Mini
strem Finansów. 

5. Różnica między , ceną roziiczeniową a ' przeciętnym 
poziomem ceny Urzędowej jest pokrywana z dotacji bud
żetowej. 

"Art. 29. l. Z , ZYSklI pozostak!go po rozliczeniu po
datku dochodowego 'p~ez Wspólnotę z budżetem państwa 
oraz z dochodów z tytułu udziałów w spółkach utworzo~ , 
nychże środków ,' lub z udziałem środków Wspólnoty ..:... 
tworzy ona fundusz rezerwowy i Jundu,sz rozwoju oraz 
pokrywa koszty utrzymania zarządu. a także m~że 'two'-
rzyĆ irine fundusz&. ' r 

2. Zasady podziału środków , na fundusze. o których 
mowa w ust. l, 'Określa r~da nadzo~cza. 

' Art. 30. Fundusz rezerwowy Wspólnoty' jest przezna · 
czony na uzupełnienie funduszu rozwoju Wspólnoty oraz , 
w razie potrzeby na finansowanie uje~mej n?żnicymiędzy 
cenami wewnętrznymi energii elektrycznej i cieplnej oraz 
węgla brunatnego a cenami rozłiczenipwymii z tego fun
duszu może być również udzielana pomoc uczestnikom 
Wspólnoty Vi ramach postępo~ania uzdrawiającego ich 
gospodarkę. 

Art. 31. 1. Fundusz rozwoju Wspólnoty może być za.,,' 
silany ,częścią odpisów amortyzacyjnych uczestników 
Wspólnoty w wySOKości określ0l1ej przez- radę nadżor~ą· 

: 's " 
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2. Fundusz rozwoju Wspólnoty może być zasilany 
dotacją budżetową. . 

3 . . ' Fundusz rozwoju Wspólnoty jest przeznaczony na 
uzupełnienie funduszów ' rozwoju uczestników Wspólnoty 
w drodze subwencji lub pożyczki, na finansowanie przed
sięwzięć wspólnych . oraz kosztów powoływania nowych 
przeósiębiors~w w formie . przedsiębiorstw wspólnych 
i spółek, a także na finansowanie inwestycji podejmowa
nych bezpośrednio przez Wspólnotę. , . 

Art. -32. 1. Wspólnota tworzy, poza funduszami okre
ślonymi wart. 29, fundusz post.ępu techniczno-ekonomicz-
nego. ' - . 

2. Dochodami funduszu, o którYJIl mowa w ust. l. są: 
l) części wpłat uczestnik.ów ' Wspólnoty na Centralny 

Fundusz' Rozwoju Nauki i Techniki, _ 
2) wpłaty ucz~stników Wspólnoty i icli funduszów po

stępu tec~iczno-ekonomicznego, na zasadach okre
ślonych przez radę nadzorczą. . 

~~ 

3. Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo
-Technicznego i Wdrożeń określi, jaki procent wpłat 
uczestników Wspólnoty na Centralny Fundusz Rozwoju 
Na.uki i. Techniki podlega przekazaniu na fundusz postępu 

'. techniczno-ekonomicznego . Wspólnoty. 

4. Wspólnota ;może tworzyć inne fundusze określone 

przez radę nadzorczą za zgodą Ministra Finansów. 
. -

Art. 33. 1. Sroc1ki dewizowe pochódzącez odpisów 
'od wpływów dewizowych z eksportu wyrobów i usług 

, ucżestników Wspólnoty są gromadzone na zbiorczym ma
jątkowym rachunku odpisów dewizowych Wspólnoty. . . ' ' 

' 2. Wys()kość odpisów i zasady ich wykorzystania są 
określone w odrębnych przepisach. 

Art. 34. Na szc~eblu zai-ządu Wspólnoty tworzy' się 
następujące fundusze: 

l) fundusz statutowy odpowiadający ' jedynie wartości 
netto środ.ków trwałych użytkowanych przez~arząd 
Wspólnoty oraz' wartościom niematerialnym i praw
nym, 

2) zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy na za
sadach określonych W ustawie z dnia 24 pażdziernika 
1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i miesz
kaniowyni w j~dnostkach gospodarki uspołecznionej 
(Dz. U. Nr 39. poz. 192). 

Art.1i 35. 1. Wspóln~ta prowadzi gospodarkę finan- 
sową ni zasadach określonych w ustawie z dn'ia 26 lu
leg:) ' 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 

IJaństwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, ' poz. 44,' Nr 39, 
poz. 192 i Nr 47, poz. 226 oraz z 1987 1. Nr ,33, poz. 181), / 
jeśli ustawa· niniejsza nie stanowi inaczej. 

2. Wspólnota sporządza zbiorczy bilans finansowy W 
zakresie ustalonym przez , radę nadzorcz<l Wspólnoty. ' 

3. Zbiorczy bilans finansowy- podlega weryfikacji 
przez izbę skarbową właściwą ze względu nd siedzibę 
Wspólnoty. 

Art. 36. 1. Do pracowników zdrządu Wspólnoty sto
suje się zasady wynagradzania obowiązujące w przedsię
biorstwach państwowych zgrupowanych we Wspólnocie. 

2. Regulamin wynagradzania pracowników .' ~arządu 
Wspólnoty zatwierdza dyrektor generalny Wspólnoty. 

Poz, 184 

3. Zasady wynagradzania dyre~tora generalnego 
Wspólnoty określa ,Minister Przemysłu. 

Rozdział 4 

Przedsiębiorstwa państwowe zgruRowane we Wspólnocie 

Art. 37. Prżedsiębiorstwa państwowe zgrupowllne we 
Wspólnocie działają na zasa<;la~h ogólnie obowiązujących. 
ze zmianCJmi wynikającYmi z przepisów niniejszej ustawy. 

, , 
Art. 38. 1. Dyrektora przedsiębiorstwa państwowego 

powołuje i odwołuje organ założycielski na ,wniosek dy
. rektora generalnego Wspól,noty, po zasięgnięciu opinii 'ra
dy pracowniczej. 

2; Zastępców dyrektora ' przedsiębiorstwa oraz głów
nego księgpweg9 powołuje .i odwołuje dyrektor przed
siębiorstwa. 

Art. 39. W przedSiębiorstwach państwowych wielo
zakładowych kierownika zakładu samodzielnie ' sportądza
jącego bilans powołuje i odwołuje dyrektor ,generalny 
\Vspólnoty .!!a wniosek dyrektora pr~edsiębiorstwą. po 
zasięgnięciu opinii rady pracowniczej. 

, Art. 40. 1. Statut przedsiębiorstwa państwowego 
uchwala ogólne zebranie pracowników (zebranie delega
tów) przedsiębiorstwa na wniosek dyrektora przedsiębior
stwa. 

2. Statut przedsiębiorstwa państwowego podlega za
twierdzeniu przez radę nadzorczą Wspólnoty. 

Art. 41. t Przedsiębiorstwo państwowe ' prowadzi 
działalność na podstawie własnych planów rocznycl1 
i wieloletnich. 

2. Plan roczny i plan wieloletni uchwala: na wniosek 
dyrektora, . rada pracownicza, Przedsiębiorstwo panst wowe 
jest obowiązane uwzględniać w swoich planach zadania 
produkcyjne wynikające z uzgodnień projektów , tych 
planów z dyrektorem 'generalnym Wspólnoty. 

3. Plany przedsiębiorstwa państwowego w zakresie 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz wydobycia 
i przetwarzania węgla brunatnego pÓdlegają zatwierdze
nhl przez dyrektora generalnego Wspólnoty. . 

4. Spory między przedsiębiorstwem panstwowym 
a dyrektorem ' generalnym Wspólnoty zwjązanez~ uzgod· 
nieniem projektu planu rozstrzyga rada . nadzorcza W$pól 
noty. 

Art. 42. Podział i łączenie przedsi~biorstwa państwo
wego zarządza, ila wniosek dyrektora generalnego Wspól
,noty, organ założycielski po przeprowadzeniu postępowa
nia pr?ygorowa~czego oraz po zasięgnięciu opinii rady 
pracownicze j. 

Art. 43. 1: Przedsiębiorstwo państwowe może podjąć " 
działalność w dziedzinie nie przewidzianej w akcie o jego 
utworzeniu, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia działal
ności określonej ' w tym akcie. 

2. W. wypadku gdy nowa działalnośćprzedsIębior
stwa państwowego powoduje ograniczenia działalności 
przewidzianej w ak,cie o jego utworzeniu,. rada nadzOrcza 
Wspólnoty może zarządzić jej zaniechanie. Skutki z ty
tułu zaniechania działalności w takim wypadku ponosi to 
przedsiębiorstwo. 
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Art. 44. Minister Przemysłu sprawuje funkcję organu 
założycielskiego dla przedsiębiorstw państwowych zgru

" powanych we Wspólnocie. na zasadach określonych w 
ustawie '0 przedsiębiorstwach państwowych oraz w niniej' 
szej ustawie. 

Rozdział 5 

Samorząd załogi przedslębiofslwa pańslwowęgo 
zgrupowanego we Wspólnocie 

. Art. 45. W prżedsiębiorstwach państwowych zgrupo
wanych we Wspólnocie stosuje się pn~episy ustawy z 
dnia 25 września 1981 ·r. o samorządzie załogi przedsię.' 
biorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24. poz. 123 i z 1986 r. 
Nr 17. poz. 88 oraz z 1987 'r. Nr 33; poz. 181). z uwzględ-

. nieniem zmian wynikających z prz,episów niniejszej usta
wy. 

Art. 46. Ogólne zebranie pracowników (zebranie de
legatów) przedsiębiorstwa· państwowego: . 

l) ' uchwala na' wniosek dyrektora statut przedsiębiorstwa. 
. , 2) uchwala na wniosek rady pracowniczej st.atut' samo

rządu załogi przedsiębiorstwa. 

3) dokonuje rocznej oceny działalności rady pracowni~ 
czej przedSiębiorshva i dyrektora przedsiębiorstwa; 

4) podejmuje uchwały w sprawie przeznaczania środ
ków funduszu załogi. 

Art. 47. Do kompetencji st.anowiących rady pracow
niczej przedsiębiorstwa państwowego należy: . 

l) uchwalanie oraz zmiana planu rocznego i planu wie
loletnJego przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem art. 23 
ust. · 2 pkt 2. 

2) podejmowanie uchwał w ' sprawie podziału zysku 
' przedsiębiorstwa na fundusze oraz zasadwykorzysty-
wania środków tych funduszów; . 

3) podejmowanie uchwał w sprawie określania zakłado
wych progI'ilmów bezpieczeństwa i warunków pracy'. 

4) przyjmowanie sprawozdania . . 'rocznego oraz zdtwif'!r
dzanie bilansu przedsiębiorstwC1 . 

- . . . 
5) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o ijtworzeniu 

przedsiębiorstwa wspólnego lub spółki oraz o przy-
stąpieniu do . zrzeszenia przedsiębiorstw. . 

6) uchwahmie. z uwzględnieniem ,vytycznychdyrektota 
,..generalnego Wspólnoty. regulaminu pracy przedsię
biorshva. ·· ' 

7) podejmowanie uchwał w sprawIe zakładowego bu
downictwa socjalnego i mieszkaniowego; 

8) decydówanie o przystąpieniu przedsiębiorstwa w cha
rakterze członka zbiorowego do organizacji społecz-
nych. ' 

9) podejmowanie uchwał' w sprawie klubów techniki 
i racjonalizacji. 

10) wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzesze
nia przedsiębiorstw. 

Rozdział 6 

Inne państwowe jełnostki OI"ganłzacyjne zgrupowane we 
Wspólnocie 

Art. 48. Jednostki badawczo-rozwojowe oraz inne 
państwowe jednostki organizacyjne prowadzą działalni:)ść 

na zasadach ogólnie obowiązujących. z uwzględnieniem 
przepisów niniejszej ustawy. ·- . 

Rozdział 1 

'. . 
Natłzót nad Wspólnotą 

Art. 49. 1. Minister Przemysłu sprawuje nadzór nad 
Wspólnotą· 

2. _ Minister Przemysłu może nałożyć na Wspólnotę 
obowiązek 'Yprowadzenia do plapu Wspólnoty ' zadania 
lub wyznaczyć zadanie poza pla.nem. jeżeli jest lo nie
zbędne ze względu na potrzeby obrony kraju. ' w wyp~d
ku klęski żywiołowej bądź w ("elu wykon.mia zobowiązail 
międzynarodowych. . 

3. W wypadku określonym w ust. .2 Minister Prze· 
mysłu zapewnia środki niezbędne do wykonania nało
żonego na Wspólnotę zadania . 

4. Minister Przemysłu. w razie stwierdzenia. że ' 

. uchwała rady nadzorczej jest sprzeczna z prawem lub jej. 
wykonanie zagraża podstawowym interesom gospodarkI 
narC)dowej. może wstrzymać jej wykonanie i zobowią: 

zać radę nadzorczą do jej zmiany lub uchylenia . 

Rozdział 8 

Przeplr.y przejściowe l końcowe 

Art. 50. 1. Rada Ministrów. na wniosek Ministra 
Przemysłu. ustali wykaz. o którym mowa wart. 1 ust. .3. 

2. Wykaz. o którym mowa w ust. t. 'powinien obej
mować przedsiębiorstwa państwowe oraz inne państwo
we jednostki organizacyjne, określone w' art. 1 ust. 2, 
istniejące w dniu wejścia w życie ustawy. 

3. Wykaz. o którym mowa w ust. 1 i 2. będzie obo
wiązywać do czasu ustalenia wykazu. o któr.ym mowa w 
art. 55 ust. 3. 

Art •. 51. 1. Państwowa Dyspozycja Mocy z dniem 
wejśCia w życie ustawy staje się częścią - zarządu Wspól
noty. 

2. Mienie oraz prawa zobow:iązania Państwowej. 
Dyspozycji Mocystaią się mieniem oraz prawami (zobo
wiązaniaJlli Wspóinoty. 

Art. 52. Przedsiębiorstwa państwowe oraz ,inne pań· 
stwowe ,jednostki organ,izacyjne.o których mowa wart. ~5() 
ust. 2. d9110nują rózliczeń finansowych z budż.mpań. 
stwa za 1987 r.wedlug dotychczasowych zasad . . 

A,rt. 53. Do powolaniapierwszego dyrektora genenlł. 
nego Wspólnoty nie stosuje się wymogu zasięga~ia opinii 
rady nadzof,czej. ci którym mowa w art. 2~. 

Art. 54. 1. ' Rada nadzorcza Wspólnoty lozpocznie 
swoją działalność z dniem wejścia w życie ustawy. z tym 
że do czasu przeprowadzenia wyboru jej członków będą
cych reprezentantami przedstawicieli załóg uczestników 
'Wspólnoty wykonuje swoje zadanii! w składzie określo
nym wart. 9 ust. 2 pkt 2-4. 

2. Rada nadzorcza ustaU termin przeprowadzenia 
pierwszych wyborów członków rady nadzorczej., o których 
mowa wart. 9 ust. 2 pkt ,l. oraz utworzy , w tym celu 
okręgiw.yborcze; z tym 'Że wybory te powinny odbyć 
się do dnia 1 marca 1988 r. .~ . 

' . 

, 



-.. , 

~i~~~~:7~~:.·~~n~ U~ł&~ Ńr:: ~3 .. " .. ... .... . 'Ł . ~ łł5~...,. ..~. '" .. ' i!~; ił4: l: 1.85 
:;;t,., . Art. 55.1. Rad!l- nadż-or<:za w. terrńlnie , do dnia ''staną , rstnieć; , ~aprzęstają d!ial~.hl?Ści ·z~nie!D .zło;i;eni<l . 
"t'·" . ~kwietnia. ,t988 r .. dOkona anatrzy otgalil.zacjl przedsię- : wniostao wvk1:esteilie Pfzedsiębiórst~a 'Z rejestru' p~ed- , 

:" biorstw dZiałaJącycll \\> ramach Wsp6Jnoty i, ' przedStaWi . siębio'tstw ł'iłl\sfWo~h, '.' . 

~,~." .• ,·.',F.i .• ,.;,;: ••. ,., =~t p;:::::::,.iw:.v<jó _alu, "enia. lub w .J;,a~~:i~'::;'~~~~;:':.dh 
~'-::~ ... .... .. 2. Minister Przetnysłuw tęrminJe do (;lnia 30 czerwca . siębiorstwżolgamzują uczestnicze.n!~ . . w , zarządza~u . 

lQą8 ·· r.i po. rpzpatrżeIii.9propozyCji rady. nadżorczej "Wspól- · przedsiębior~iw8.łJ\i na zas6ą.acQ." ok!e~)onych · ,w , ~ta'wie 
~it>" noty, · może dokonać, stosownie · do potrzeb . diiałania , otaż ucnwalą . statuty samorządu. · za'!ogi przedsiębiorstwa 
;~'t' '.. , Wspólnoty; podZiału, . !ącżenia,· lub. likwidacji , prżedsię~ paiisłwoweg? ' ... . , . 
':"{i~~"J'" bior,~tw działających w ramach W~pólnoty. 

. • ; , '. "' 3;' Minister Przemysłu, 'pÓ dokonanhiczynnoścr,-f, któ~ 
;;,:lt·:;' rych mowa w ust. 2 ( przedstawi Radzie Ministrów' propo ., 

l. Pięrwsze zeplanie w· celupowołdJlia sg'Morządu za: , . 
, logi' zwołQję 'd}lre}ttor p~~siębiotstwi 

. - , - . '~. , ' ... 

ff~· ~ .... :: ::::::~:::.~:~::':::~~::::, . ·~:i&~"ttl=:i:;E!:W~:::~t:r::~ 
~f:t \' o' k~órych m,owa °w ust. 1-1,- nie stosuje się w tYm za- . 
~~;Z:~, .. · , }lresle przepIsów ustawy o .,przedsiębior,stwath pańs~W()-

~f:~\" . ~ WY~h. · '. 

1f.. ....~!W;"~h\~:~~.!:':~~i~:I~::".::,~~O.=~85 ..... ' .. ~;'::::~i<;~ !:~~t!=:\Si~~U~~ii~uzelSki 
Art. 57. Ustawa wchodzi W iyc;ie ' z d;~iem ogłoszeriia, 

. "" ,.-

~~ .. c! •. 

łt 
~~~ •.• ~ 

, USTAWA 
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,0 ' Pneoiębłont~~ ,paiashvowvm ~,Porty Lolni(;ze". 

Rozdzhlł 1 ' . 

Art. 1. ,l. Tworzy się przedsiębiorstwo. państwowe 
. :j,Porty Lotnicze", zw~ne dalej "PPL" . 

• - , I 

._. 
Rozdział .2 

. Art., 4. 1. ~rzedmioteindzialałnoki 'PPL jest : 

" . .. 2. PPL jest przedsiębiorstwem prowadzącym działal-
·~ '·llOŚĆ. w zakresie rgzwoju i . eksploatacji portów . lotniczych 

w ' Polsce służących do obsługi krajowego i · międzyni,łro- · 
cłowego ruchu lotniczego. 

l) budoWa, ·moderni.z,acja i eksploatacJa lofnisk komu
nikacyjnych· oraz lotniczych urząd~en naziemnych, 

2) · budowa. rozbudowa i utriymanie dworców lotniczych ' 
. i innych · .obiektów zaplecza portowego, 

. 3~ . Portami lofniczYmi w .rozumieniu .~iniejszej ustą -
wy !ią ~ obiekty i urZądzenia.' obejmuJqce: Jotni!Ska ikamu" 

:re .' ;' -'i ~ikacy~e" ~r.ogi . s~artowe. !!ltni~ze. ,urZąd~enia naziemne, . 

~.~,·, .. ~.~.i .. '.·.·.~.·.~.'~'~",~,'::~·"." t w tyiD . rad'ionawigacyjne . i "rćldiolci~qjiJe.- clwolce lotni
~::.;:' .... cze : pasażerskie . i towarowe, a także' bine ,óbjekŁy zaple-

' 3) świadczenie usług ' ]Qtniczych ' związanych ze startem, 
łądow~iem i , parkowaniem statków powietrznych na , 

,rzec:;z krajowych i z.igr~niCznych przewożników oraz. · 
~nnych osÓb eksploatujących .statki powietrzne: 

4) ś'wiadc7~nj.e usług na rzecz ,Pasdiei6.w linii' lotniczych 
oraz. innych usług, .a w . szc~ególności uślug reklamo, 

' wych, prowadzenie, sklepów wolno,cłowYch · oraz · wy- . ~t . _,~!la ·:p~rtowe~Q. ..' . . 

~t::. 
Daj~ pomieszczeiiprzedstawiciel~twoQLobcYch · prze-

" ·'Alt. 2. t. PPL jest samodzielną. s4morzącfuą i saino- woźników, . .. . . . 
'. finansutącą się jednos~ką-organi~iłcyjn~ . go~pódarki "-;ll'O· 5) . świ4adc~J:1ie USłUg' 'iwiązany(:hzprzewoza~i _ iadun-
dowet j>rowadzącą dZlała,lność .w zakresie l · na zasadach ,;tow prz~z prze",oźników. powiełrznyc,h,. . I ' ' 

: óll:r~ślon!ch ~ust~wiE"6) 'świadczen~us~g .~ żakresie se·rwls~.tec-hn!i:znego 
. ; , 2. ' P{'L posiada os~bo.woŚć prawną: ' dlasfatków -powletrzńych: . . ,. 

. . .", ' -' . 

. ' . 3. PPL podłegIJ.:wpisawi do rejestru. przedsiębiorstw 2. PPL " realizuje z~ania związane z wykonywaniem 
,panstwowych na zasadach .określonych w. us~~ie o .,pzzed- " czynnQścj. złe~OJlyc;h PHe~~j~finistra Tr~port~,. ~eglugi 
-siębiorstwach ' państw.owych. ., ' ' .j .. ł.ątznoś.ci-· .w Z8kresieltieró",ama;' kontroli,. nadzoru, za-

beZpieczenia i obsługi 'rucbu lotniczego. . ,' : .. ,. .. 
A~ . Siedzi6ą PPL jest miastostołeCŻDe Warszawa. 

3. PPL prowadzi na w~ rac~unek , ~oziiczenła z' ty- . 
. '. Art. 3. Organy państwow~ mogl\ Wdejmowa~ dećyżje .. . tułu · swojej · mIaJaJ~i 'oraz' z 'tytułu 'cżYl1nQściZłeCOIlV{:h 
:,. 'Złlkresiedziafałności PPL w wypadkach p"ewidzi-anych p~ez M;ńistra ' TranSportu, . 2egługii ł:.ącirtośd; :ó- łt6~h 
~ przepisacb ustawowych. . . . . Plowa w us~. 2. ' ' -
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