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Załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
1987 r. (poz. 240) 

STAWKI KAR PIENIĘZNYCH ZA ZNISZCZENIE LUB USUWANIE DRZEW ORAZ ZNISZCZENIE ZIELENI 

Rodzaj lub gatunek (odmiana) drzew 

Topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, 
grochodrzew 

Klon (pozostałe gatunki i odmiany szybko rosnące), 
kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna, 
daglezja, choina, modrzew; brzoza gruczołkowata i 
omszona 

Dąb, grab, buk, lipa, iglicznia, głóg - forma drze
wiasta, jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące), 
gatunki i odmiany ozdobne jabłoni. śliwy i wiśni, 
orzech, leszczyna turecka, brzoza (gatunki i odmiany 
pozostałe), jodła zwyczajna, świerk (gatunki i odmia
ny pozostałe), żywotnik, platan klonolistny, wiąz 

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, ma
gnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik 

Inne drzewa owocowe 

Rodzaje zieleni 

Krzewy 
Trawniki 
Kwietniki 

Stawki jednostkowe kar pieniężnych w zł za 1 cm 
obwodu pnia drzewa, mierzonego na wysokości ścię

cia, przy obwodzie w centymetrach 

do 25 cm 26-50 cm 51-100 cm 

720 1440 2880 

1920 3600 7200 

4800 12000 24000 

24000 36000 48000 

1440 1440 2400 

Stawki jednostkowe kar 
pieniężnych za l m! w zł 

8000 
1600 

16000 

101~200 

cm 

3840 

7200 

36000 

72000 

1440 

powyżej 

200 cm 

3120 

7200 

48000 

96000 

960 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 grudnia 1987 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół 
wyższych. 

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 79 
ust. 3 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyż
szym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, 
poz. 128) oraz na podstaWie art. 16 ustawy z dnia 
3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. 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) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu - Rady Ministrów z dnia 

25 kwietnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad go
spodarki finansowej państwowych szkół wyższych (Dz. U. 
Nr 28, poz. 136 i z 1986 r. Nr 27, poz. 131) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach 
określenie "Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki" zastępuje się użytym w: tych samych 
przypadkach określeniem "Minister Edukacji Naro
dowej"; 
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2) w § 1 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w 
brzmieniu: 

,,3a) pracaca rozpoznawczych - rozumie się przez 
to badania wyprzedzające programy badawcze 
i rozwojowe, prowadzone poza planem badań 

szkoły na podstawie odrębnego programu za
twierdzonego przez rektora"; 

3) w § 3 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w 
brzmieniu : 

,,2a) wykonywaniu prac rozpoznawczych,"; 

4) w§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Środki trwałe działalności podstawowej szkoły, 
z wyjątkiem budynków i budowIi oraz związa

nych z nimi wartości niematerialnych i praw
nych, zakładowych domów mieszkalnych, a tak'
że związanych z nimi wartości niematerialnych 
i prawnych, podlegają amortyzacji. Odpisy amor
tyzacyjne od tych środków trwałych zwiększają, 
z zastrzeżeniem ust. 2, fundusz rozwoju szkoły. 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy od
powiednim stosowaniu przepisów o amortyzacji 
majątku trwałego jednostek gospodarki uspo
łecznionej."; 

5) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

"Finansowanie umownej dzi ał alności badawczej oraz 
prac rozpoznawczych"; 

6) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu : 

,,§ 14a. 1. Szkoła pokrywa koszty prac rozpoznaw
czych w granicach przyznanej na te pra
ce odrębnej dotacji budżetowej. 

2. W zakresie rozliczeń prac rozpoznawczych 
stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 2 
i 3 oraz § 11 ust. l pkt 2."; 

7) w § 19 w ust. 1 po wyrazach "budynków i budowli" 
dodaje się wyrazy "działalności podstawowej"; 

8) w § 21 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie : 

,,1. W ramach posiadanych możliwości finansowych 
i w granicach wynikających z centralnego planu 
rocznego szkoła ustala · w swoich planach rze
czowo-finansowych: 

1) podział wielkości środków na wynagrodzenia, 
łącznie z funduszem nagród, o którym mowa 
wart. 188 ust. 3 ustawy, na wynagrodzenia 
osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, hono
raria i inne rodzaje wynagrodzeń - zgodnie 
z klasyfikacją obowiązującą jednostki gospo
darki uspołecznionej , 

2) wielkość środków na wynagrodzenia · bezpo
średnie w podziale na rodzaje wynagrodzeń, 

przeznaczone na umowną działalność badaw
czą wydzielon~ działalność gospodarczą 

i usługową.", 

,,3. Wydzielona w planie rzeczowo-finansowym wiel
kość środków na wynagrodzenia bezpośrednie 
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(ust. 1. pkt 2) może być w roku sprawozdawczym 
zwiększona na następujących zasadach: 

1) zwiększenie ponad wielkość wydzieloną w 
planie rzeczowo-finansowym nie może powo
dować zwiększenia łącznego udziału wyna
grodzeń bezpośrednich w kosztach poniesio
nych w roku obliczeniowym umownej dzia
łalności badawczej i wydzielonej działalności 

gospodarczej i usługowej (z wyłączeniem 

kosztów aparatury specjalnej) w stosunku do 
roku 1987, który uznaje się za rok bazowy, 

2) w razie podjęcia przez szkołę badań wpływa
jących na zmiąnę struktury kosztów, właści
wy minister nadzorujący szkołę ustala bazo
wą strukturę udziału, o którym mowa w pkt!. 

3) zwiększenie w roku sprawozdawczym kwoty 
wynagrodzeń ponad wielkości wyliczone zgod
nie z pkt 1 pomniejsza uczelniany fundusz 
nagród, nie więcej jednak niż o różnicę mię

dzy kwotą wynagrodzeń faktycznych a kwo
tą wydzieloną w planie."; 

·9) w § 22: 

a) ust. L 2 i 5 otrzymują brzmienie: 

,,1. Pracownikom szkoły zatrudnionym przy reali
zacji umownej działalności badawczej, z wy
jątkiem pracowników wymienionych w ust. 3, 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wy
płacane w ramach środków na wynagrodzenia, 
ustalonych zgodnie z § 21 ust. ' 1. za prace 
wykonywane na podstawie umów zlecenia lub 
umów o dzieło, zawartych przez rektora szko
ły lub osoby przez niego upoważnione. 

2. Wynagrodzenie dodatkowe nauCZyCieli akade
mickichwykonujących prace badawcze na 
podstawie umów porozumień może być 

ustalane: 

1) przy zastpsowilniu stawek obowiązujących 

przy wyliczaniu wynagrodzeń za ponad
wymiarowe zajęcia dydaktyczne i uwzględ

nieniu liczby godzin niezbędnych do wY'
konania dane j pracy, z możliwości" pod
wyższenia stawek w granicach do 100% 
w przypadku prac o wysokim stopniu zło

żoności i trudności; wcześniejsze zakończe
nie prac nie może spowodować oJmiżenia 
ustalonego wynagrodzenia, 

2) według stawek wynagrodzeń autorskich, 
ustalonych na podstawie przepisów prawa 
autorskiego, w razie przygotowywania do 
publikacji prac o charakterze naukowym. 

3) według zasad określonych w Kodeksie cy
wilnym dla umów o dzieło w przypadku 
prac badawczych, których wyniki mogą 

być zastosowane w praktyce.", 

,,5. Wynagrodzenie pracowników nie wymienio
nych w ust. 2 oraz innych osób nie będących 
pracownikami szkoły, w tym również studell-
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tów, biorących udział w pracach badawczych 
wykonywanych na podstawie umów i poro
zumień, może być ustalane: 

1) przy zastosowaniu stawek wynikających 

z zasad wynagradzania z tytułu umów 
o dzieło lub umów zlecenia, obowią

zujących uspołecznione zakłady pracy. 
i przy uwzględnieniu liczby godzin nie
zbędnych do wykonania danej pracy; wcześ
meJsze zakończenie prac nie może spowo
dować obniżenia ustalonego wynagrodze
nia, 

2) według zasad określonych w Kodeksie cy
wilnym dla umów o dzieło w przypadku 
prac badawczych, których wyniki mogą 

być zastosowane w praktyce.". 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

,,7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do 
prac rozpoznawczych." 

10) w § 23 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

,,7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do 
prac rozpoznawczych." ; 

11) w § 26 dodaje się ust. 5 vi brzmieniu: 

,,5. Roczne nagrody z zakładowego funduszu nagród 
obciążają koszty działalności w roku, w którym 
są wypłaco,ne."; 

12) w§ 28: 

a) w ust. po wyrazach "i przeznacza" dodaje się 
przecinek oraz wyrazy "z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 
pkt 3", 

b) w ust. 2 po wyrazach ,,§ 21 ust. 1 pkt 2" skreśla 
się wyrazy "i 3"; 

13) w § 30: 

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) z wpłat pracowników szkoły kierowanych za 
granicę na koszt strony przyjmującej," 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Minister Edukacji Narodowej w porozumie
niu z Ministrem Fina.nsów określa zasady 
ustalania wysokości i tryb przekazywania 
wpłat, o których mowa w ust. 2 pkt 4.", 

c) w ust. 8 po wyrazach "związane z realizacją" 

skreśla się wyraz "tych" oraz po wyrazach "pro
gramów naukowo-badawczych" skreśla się wyrazy 
"które przyczyniają się GO uzyskania wpływów 
dewizowych"; 

14) w § 31 w ust. 2 po wyrazach "odrębne dotacje na" 
dodaje się wyrazy "prace rozpoznawcze. fundusz 
rozwoju". 

§ 2. Minister Edukacji Narodowej ogłosi w Dzienni
ku Ustaw jednolity tekst rożporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie SZCZE'gółowych zasad gospodarki finansowej 
państwowych szkói wyższych. z uwzględnieniem zmian 
wynikcjących z przepisów ogłoszonych przed dniem wy
dania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej nume
racji paragrafów, ustępów i punktów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycz
nia 1988 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 23 grudnia 1987 r. 

w sprawie warunków I trybu zgłaszania zamiaru połączenia jednostek gospodarczych oraz trybu postępowania 
odwoławczego w razie zgłoszenia sprzeciwu przez organ antymonopolowy. 

Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 28 stycz
nia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycz
riym w gospodarce narodowej (Dz. U. Nr 3. poz. 18) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Organy uprawnione do wszczęcia postępowania 
zmierzającego do połączenia jednostek gospodarczych. 
zwanego dalej , .połączeniem". są obowiązane wspólnie 
zgłosić na piśmie Ministrowi Finansów zamiar połączenia . 

§ 2. 1. Zgłoszenie zamiaru połączenia powinno za
wierać dane o jednostkach objętych zamiarem oraz uza
sadnienie tego zamiaru. a w szczególności : 

l) pełne i skrócone nazwy jednostek. określenie ich 
siedzib i przedmiotu działalności gospodarczej. nazwy 
organów założycielskich sprawujących nadzór lub 
nadrzędnych. nazwy zrzeszeń lub związków. do któ
rych należą jednostki; 

2) numery statystyczne jednostek; 

3) określenie: 

a) aktualnego stanu zatrudnienia. 

b) wartości majątku trwałego, 

c) wyniku finansowego poszczególnych jednostek za 
ostatnie 3 lata. w rozliczeniu na poszczególne 
lata. 

d) szacunkowego udziału, za ostatnie 3 lata. pod
stawowych towarów lub grup towarów wytwa
rzanych przez poszczególne jednostki w obrotach 
rynkowych tymi towarami i ewentualnie w eks
porcie. z podziałem na poszczególne lata - obli
czonego w cenach stosowanych. 

e) przewidywanego obszaru działania. przedmiotu 
działalności oraz udziału jednostki powstającej w 
wyniku połączenia w obrotach rynkowych w da
nej działalności; 


