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pospolitej Luclowej, z tym że kwoty 
tych darowizn nie mogą przekraczać 

łącznie 100/0 dochodu, 
3) stawka podatku dochodowego ulega 

obniżeniu o 0,4G/o za każdy 10/0 obrotu 
ze sprzedaży wyrobów i ushig na eksport 
w stosunku do ogólnej kwoty obrotu z 
działalności gospodarcze j, pomniejszonej 
o podatek obrotowy, 

4) Rada Ministrów, w drodze rozporządze-. 
nia, może określić inne ~obniżki w po
datku dochodowym zależnie od rodzaju 
wykonywanej działalności oraz warunki. 
ich ~astosowania, 

5) podatek docho.iowy po zasŁosowćmiu 
obniżek, o kCórych mowa w pkt 3 i 4, 
nie może , być niższy niż 25% dochodu, 

6) ulgi podatkowe z tytułu inwestycji usta
la się w wysokości 500/0 kwot wydatko
wanych na inwestycje. 

Art. 41. 1. Na podstawie ustawy mogą zostać wy
dane zezwolenia na tworzenie nowych 
przedsiębiorstw jedynie w sprawach z 
wniosków złożonych przed dniem 1 stycz
nia 19ą9 r. 

2. Przepis \tst. 1 dotyczy również wniosków 
o przedłuienie zezwoleń." 

Art. 50. Znosi· się stanowisko Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Zagranicznych Pfzedsiębi'Ofstw Drobnej Wytwór
czości. 

\; 

Art. 51. W ustawie z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prą.wo 
budżetowe-(Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, 

. z 1986 r: Nr 42, poz. 202, ·z 1981 r. Nr 33, poz. 181 i z 
1988 r. Nrt9, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 19 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmieąie: 
,,4) ' podatki obrotowy i dochodowy od osób fizycz

nych i prawnych m~jącychmiejsce zamieszkania 
lub siedzibę za' granicą, od zagranicznych pod
miotów gospodarczych prowadzących działalność 
gospodarczą na obszarze Polskiej Rzeczypospoli- . 
tej Ludowej oraz od spółek utworzonych przez te 
podmioty lub z ich ud~ałem na terytorium Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej", 

2) wart. 20 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) podatki obrotowy i dochodowy od osób fizycz

nych i prawnych mających miejsce zamieszkania . 
lub siedzibę za granicą, od zagranicznych pod·~ 
miotów gospodarczych prowadzących ,działalność 
gospod.arczą na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej oraz od spółek utworzonych przez te , 
podmioty lub z ich udziałem na terytorium Pol~ 
skiej Rzeczypospolitej . Ludowej". 

Art. 52. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagra
nicą ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy 
o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczy-

. pospolitej Ludowej działalności gospodarczej w załtresie 

drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne 
i fizyczne, z ,uwzględnieniem zmian wynikających z prze
pisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu 
i z zastosowaniem cią9łe1 numeracji artykułów, ustępów, 
punktów oraz porządku attabetycznego liter. 

Art. 53. Traci moc ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. 
o spółkach z udziałem zagranicznym {Dz. U. Nr 11, poz. 88 
i z '1981 r. Nr 33, poz. 181). . 

Art. 54. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1989 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowskf 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec . 
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z dnia 23 grudnia 1988 · r. 

o zmlable Kodeksu handlowego. 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospoli
tej '~ dnia 21 czerwca 1934 r;, - Kodeks handlowy (D~. U. 
Nr 51, poz.' S02, 'li 1946 ~ 51, poz. 321, z 1950 .r. Nr 34. 

}poz. 312 oraz z 1964 r. Nr 16. poz. 94) art 158 otrzymuje 
brzmienie: 
"Art. 158. 1. Spółki z ograniczoną odpoWiedzialnością 

mogą być tworzone w celach gospodar
czych przez jedną lub więcej . osób, o He 
ustawy nie zawierają ograniczeń. 

2. W przypadku gdy spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością jest utworzona tylko 
przez jedną osobę (jedyny spólnik), osoba 
ta wykąnuje wszystkie uprawnienia przy
sługujące zgromadzeniu spólników zgodnie 
z postanowieniami niniejszego działu. 

3. Jedynym spólnikiem spółki ' z ograniczoną 
odpowiedzialnością ·· nie może być inna 
spółka z ągraniC:zoną odpowiedzialnością, 
składająca się z jednego spólnika. 

4. Ilekroć w niniejszym dziale mówi się o 
!,umowie spółki", ilplezy prze.z to rozumieć 
także akt · założycielski sporządzony przez 
jedynego spólnika." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 
1989 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowskl 
Sekretarz Rady Państwa: Z •. SurowIec 

327 
USTAWA 

z dnia 23 grudnia 1988 r. 

o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania. :--

Art. 1. t. tworzy się Centralny Urząd ' Planowania. A1t. 2. 1. Do zakresu działania Urzędu należy 

2. Centraln·ym Urzędem Planowania, . zwanym dalej 
"Urzędem", kierlJje Minister-Kierownik Urzędu, powoły
wanyw trybie art 31 Konstytucji Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej. 

opracowywanie projektów planów perspektywicznych, 
narodowych planów społecZno-gospOdarczych i central

. nych planów rocznych ' oraz planów zagospodarowania 
przestrzennego kraju, ' a także opracpwywanie analiz 
realizacji tych "lanów. . 

i 
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. 2. W szczególności do zakresu qziałania Urzędu na- '. planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz . . U. z 1987 r. 
Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181 oraz z 1988 r. Nr 20; leży: , 

1) inicjowanie i organizowanie prac nad: poz. 134) wprowadza się następujące zmiany: 
a) założeniami polityki społeczno-gospodarczej i za- l) wart. 28 ust. 1 otrzym,uje brzmienie : 

sadami polityki . przestrzennego zagospodarowania ,,1.. Or.ganem właściwym w sprawach Opracowywa-
kraju i ręgionów · oraz programami rozwiązywania nia proj'ekt'ówplanów perspektywicznych, naro. 
podstawowych problemów w tym zaklesie, dowych planów społeczno-gospodarczych i cen-

b) założeniami oraz projektami planów perspekty- tnilnych planów rocznych oraz opracowywania 
w.icznych, planów zagospodarowania przes~rzenne- analiz realizacji 'tych planów jest Ceńtralny 
go kraju, narodowych planów społeczno-gospodar- Urząd Planowania.", 
czych i centralnych planów rocznych, 2) art. 29 skreśla się, 

'c) prowadzeniem studiów przedplano,wych .i studiów. 3) wart. 30 w ust. 2 wyrazy "Przewodniczący Komisji 
dotyczących podstawowych problemów społęczno- Planowania -przy Radzie Ministrów" zastępuje si.ę 
-gospodarczych kraju, opracowywaniem prognoz wyrazami "Minister-Kierownik Centralneg<,J Urzędu 
długoterminowych, uwzględniających cele społecz- Planowania", . 
ne i uwarunkowania rozwoj~ kraju, oraz formuło- 4) wart'. 31. w ust.. 1 w pkt 3 i w ust. 4 w pkt 2 wy-
waniem strategicżnych koncepcji rozwoju , społecz· razy .,'przewodniczącego Komisji Planowania przy 

, no-gospodarczego, Radzie Ministrów" zastępuje się wyrazami "Centrał~ 
d) opracowywaniem krótko- długoterminowych nego Urzędu Planowania". 

prognoz gospodarczych, ' 2. W ustawie z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu 
e) opracowywaniem założeń polityki inwestycyjnej przestrzennym (Dz. U. Nr 35, poz. 185, z ' 1986 r. ,Nr 47, 

i .lokalizacyjnej, w tym w zakresie inwestycji , poz. 226, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr. 24. 
centralnych; . poz. 166) wprowadza się następujące zmiany: 

2) sporządzanie: analiz i ocen zasobów pracy i zasob~w i) wart. 9 w ust. ł i .w art. 37 w ust. -1 w pkt 1 użyte 
materialnych w gospodarce narodowej, analiz tenden- . w odpowiednich przypadkach wyrazy "Komisja Pla -
cji wynikających z planów podmiotów gospodarczych nowania przy Radzie Mjnistrów" zastępuje się ' użyty-
i związanych z tym uwarunkowań- dla planowania . mi W tych samych przypadkach wyrazami ' "Centralny 
centralnego, informacji Ci wewnętrznej spójnoś~i róz· Urząd Planowania"; 
wiązań systemąwych oraz ich zgodności z ustaleniami 
planów, . a także organizowani~ systemu informacji 2) wart. 11: 
planistycznej, a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

3) opiniowanie programów . rozwiązywania podstawo-"l. Organami. właściwymi: ' 
wych problemów społeczno-gospodarczych, '\.. 1) w sprawach planu krajowego i planów re-

4) przygotowywanie i p~owadzenie dwustronnej' i wiei 0- gionalnych jest- Centralny Urząd Planowa- . 
stronnej ' koordynacji planów społeczno-gospodarczych nia, 
z krajami - ' członkami Rady Wzajemnej Pomocy 2) w sprawach planów miejscowych jest Mi-
Gospodarczej, . nister Gospodarki Przestrzennej Buctow-

5) wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpic. nictwa, z zastrzeżeniem ust 3.", 
czel1stwa państwa oraz innych zadań okre, si onych w b) w ust. 2 pkt l otrzymuje brzmienie: 

,,1) w odniesieniu do planu krajowego - Centralodrębnych przepisach.' 
K· '1. U ęd kieruJ'ąc ny Urźąd Planowania,", 

Art. 3. 1. Minister- lerOWDł1\. rz u, c) w ust. 4 pkt 1 otrztmuje brzmienie: 
realizacją zadań .określonych wart. 2: ,,1) w zakresie' planów regionalnych Mini-

I) ustala zasady opracowywania społeczno-gospodar- . ster:-Kierownik Centralneg.o Urzędu Plano-
czych planów centralnych i · terytorialnych, zasady wania,", 
sporządzaąia projektów, ząłożeń .doplanów· regional- 3) wart. 13 ~ ·ust. 5 w pkt l ' wy~azy "Przewodniczące-
nych oraz projektów tych planów, ' go Komisji ' Planowania przy Radzie Ministrów" za-

2) współdziała z właściwymi naczelnymi i -centralnymi stępuje się wyrazami "Ministra-Kierownika , Central .... 
orgdnamj .administracji państwowej w zakresie przy- nego Urzędu Planowania"" . 

. gotowania projektów planów. 4) w art. 15' w ust. 2 wyrazy "Przewodniczący Komisji 
2. ·Minister-Kierownik Urzędu: Planowania przy Radzie Ministrów" zastępuje się 

l) współdziała z ~inistrem Finansów i Pręzesem Naro- wyrązami "Centralny Urząd Planowania", 
dowego Banku Polskiego w .celu zapewnienia wzajem- 5) wart. 19: 
nej zgoQności planowanych zadań rzeczowych z możli- a) wyrazy "Komisja Planowania przy Radzie Mini-
wościami ich sfinansowania, strów" zastępuje .się wyrazami "Centralny Urząd 

2) określa ' metodykę analizy działalności podmiotów Planowania", 
gospodarczych, . b) ' pkt 2 skreśla się. 

3) organizuje wyma.gane w odrębnych przepisach kon· 
sultacje społEczne dokumentów planistycznych. 

'Art. 4. Organizację Urzędu. wykaz jednostek orga 
nizacyjnych po.dporządkowanych 'Urzęaowi i przedsię
biorstw państwo.wych, dla których , Urząd jest organem 
założycielskim, określa statut nadany ,przez RadE) Mini - ' 
strów. ' 

Art. 5. Rada- Ministrów w - drodze rozporządzenia 

może. określić szczegółowy zakres działania Urzędu. 

Art. 6. Znosi się Komisję Plano.wania przy Radzie 
Mińistrów . 

A~. 7. 1. W ustawie z dnia 26 lutego. 1982 r. o 

Art. 8. Określone w odrębnych przepisach -sprawy 
należące dotychczas do Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów, jej Prezydium i Przewodniczącego, w .zakresie 
ustalonym ustawą, przechodzą ' do zakresu działania Cen
tralnego. Urzędu Planowania. 

Art. 9. Traci moc ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. I) 

'Komisji 'Planowania przy Radiie MinistrÓw (Dz. U. Nr 35, 
poz. 186 i z 1986 r. Nr 47, poz. 226). 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznid 
1989 r. -

Przewodniczący Rady Państwa: w ź . K. Barcikowskl 
'. Sekretarz Rady Państwa: ' Z. Surowiec 
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