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5: Wskaźnik wyniku ekonomicznego (W p) oblicza się 
według wzoru: 

Zp + Upd + (AFR X k) - PPWW 
Wo = x 100 

(STBXk)+m 
w którym: 
Zp - zysk do podziału, 
Upd - ulgi w podatku dochodowym z tytułu eks-

portu, 
A FR - odpisy amortyzacyjne pozostające w dyspo-

zycji jednostki, 
PPWW - podatek od ponadnormć'.tywnych wypłat wy

nagrodzeń, 

ST B . - przeciętna wartość środków trwałych brutto, 
k - corocznie ustalany współczynnik aktualizacji 

wartości środków trwałych; do czasu ogłosze
nia wartości k należy przyjąć, że k = 1, 

m - przeciętna wartość zapasów ogółem. 

6. Wskażnik relacji wysokości dotacji do akumu
lacji (F) oblicza się według wzoru: 

w którym: 
D - dotacja, 
A ...:...- akumulacja. 

D 
F=A 

7. Wskaźnik rozwoju eksportu (ER) oblicza się we .. 
dług wzoru: 

w którym: 

Ex 
ER=AR"x S 

!J. E" - przyrost eksportu w %, 

Ex - wartość eksportu w cena.ch realizacji, 
S - sprzedaż w cenach realizacji. 

8. Wskaźnik udziału kosztów materiałów i przedmio
tów nietrwałych w koszcie ogółem (V OM) oblicza się we
dług wzoru: 

KM 
VOM ·=--

K 
w którym: 
Kil - koszt materiałów 
K - koszt ogółem. 

przedmiotów nietrwałych, 
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9. Wskaźnik udziału kosztów paliw (energii) w kosz
cie ogółem (Vop) oblicza się według wzoru: 

w którym: 

Kp 
VOP=K 

Kp - koszt paliw (energii), 
J( - koszt ogółem. 

10. Wskaźnik udziału wartości nowych ufll.chomień 

w wartości sprzedaży w przeliczeniu na skalę roczną 

(UpT) oblicza się według wzoru: 
Snu 

UPT=s 

w którym: 
Snu - wartość sprzedaży wyrobów będących nowymi 

uruchomieniami w przeliczeniu na skalę roczną, 

S - sprzedaż w cenach realizacji. 

11. Wskaźnik udziału wartości wyrobów oznaczonych 
znakami jakości w ,vartości sprzedaży wyrobów podlega-
jących oznakowaniu (UDJ) oblicza się według wzoru: . 

w którym: 

SDJ 
UDJ =-

SJ 

SDJ - wartość wyrobów oznaczonych znakami jakości, 

S,J - wartość sprzedaży wyrobów podlegających ozna-
kowaniu. 

12. Wskaźnik udziału wynagrodzeń w wartości pro
dukcji czystej (Vw) oblicza się według wzoru: 

w którym: 

W 
Vw=Pw 

W - suma wynagrodzeń zaliczanych w ciężar kosztów, 
Pw - wartość produkcji czystej. 

13. Wsj(aźnik: udziału pracowników zatrudnionych w 
warunkach 'zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy 
i pracą w wielkości zatrudnienia pracowników ogółem 

(ZBH) oblicza się według wzoru: 

w,\(tórym: 

Z.p 
ZBH=y 

Z.p - liczba żatrudnionych w warunkach zagrożeń zwią
ianych ze środowiskiem pracy i pracą, 

Z ---: zatrudnienie ogółem. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 marca 1988 r. 

zmlenlając::e rozporządzenie w sprawie zryczaHowanla podatków obrotowego' dochodowego od osób wykonujących 
działalnoŚĆ w zakresie wytwórczości ludowej I artystycznej na rzecz jednostek gospodarJd uspołecmlonej. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 18 ust. 3 usta
wy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatko
wych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45. poz. 289-, 
z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarzą
dza się. co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
13 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków 

" 

obrotowego i dochodowego od osób wykonujących dzia
łalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej 
na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 5, 
poz. 40 i z 1984 r. Nr 13. poz. 54) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 2 kwotę ,,960.000 zł" zastępuje 
się kwotą ,,1.920.000 zł"; 
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2) w § 4: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Stawki ryczałtu wynoszą: 

, 
Od obrotu miesięcznego zł 

do 70.000 
od nadwyżki ponad 70.000 do 90.000 
od nadwyżki ponad 90.000 do 110.000 
od nadwyżki ponad 110.000 do 130.000 
od nadwyżki pónad 130.000 do 150.000 
od nadwyżki ponad 150.000 

Ze 
sprze-
daży 

wyro-
bów 

% 

10 
10 
11 
13 
16 
18 

-Ze 
świad-

czenia 
usług 

% 

5 
10 
16 
18 
19 
21 ". 
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b) w ust. 3 po wyrazach "Dz. U. z 1983 r. Nr 43, 
poz. 191" dodaje się wyrazy "i z 1985 r. Nr ''12, , . 
poz. 50". a wyrazy ,,{Dz. U. Nt 7. poz. 55 z później- ...: 
szymi zmianami)" zastępuje się wyrazami " (Dz. U. ' , 
z 1987 r. Nr 12, poz. 77)". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ' ma zastosowanie do obrotów osiągniętych poczy- ",> 

nającod dnia 1 kwietnia 1988 r. ,t"' 
'j .' 

Minister Finansów:B. Samojlik :,· ' ; ... 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A, LESNICTW A I GOSPODARKI 2:YWNOSCIOWEJ 

" 

z dnia 16 lutego 1988 r. 

r' 

w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek orgwzacyjnychresort!l rolnictwa; 
leśnictwa I gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Na podstawie art. 67 § 2 ,ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. Nr 12, poz. 116. z 1972 r. Nr 49. poz. 312. z 1975 r. 
Nr 16. poz, 91 i Nr 45. poz. 234. z 1982 r. Nr 16. poz. 125 
i Nr 45. poz. 291. ~ 1983 r. Nr 6. poz: 35 i Nr .;44. poz. 203. 
z 1985 r. Nr 23. poz. 100 oraz z 1986 r. Nr 39. poz:. 193). 
w związku z § 1 pkt 15-18 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania 
funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do na
kładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 
Nr 6. poz. 34) oraz art 2 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. 
o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektó
rych naczelnych i centralnych organów administracji 
państwowej (Dz. U. Nr 50. poz. 262 i z 1987 r. Nr 33. 
poz. 180) zarządza się. co następuje: 

§ 1. Funkcjonariusze służby weterynaryjnej są upo
wazmeni do nakładania grzywien w drodze mandatu kar
nego za wykroczenia określone w: 

1) art. 110, 111 i 118 § 1~3 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. ~ Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12. poz. 114. 
z 1981 r. Nr 24. poz. 124. z 1982 r. Nr 16. poz. 125. 
z 1983 r. Nr 6. poz. 35 i Nr 44. poz'. 203. z 1984 r. 
Nr 54. poz. 275. z 1985 r. Nr 14. poz. 60 Nr 23. 
poz. 100 oraz z 1986 r. Nr 39. poz. 193), 

2) art. 98 i 99 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźli
wych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77. poz. 673 
i Nr 114. poz. 975. z 1928 r. Nr 26. poz. 229. z 1932 r. 
Nr 26. poz. 229. Nr 60. poz. 573 i Nr 67. poz. 622. 
z 1934 r. Nr 110. poz. 976, 'z 1938 r. Nr 27. poz. 245. 
z 1948 l. Nr 49, poz. 373. z 1951 r. Nr t. poz. 4. z 1974 r. 
Nr 22. poz. 131 i z 1975 r. Nr 17. poz, 94). 

3) art. 52 pkt l ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. ci ho · 
dowli. ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckilll 
(Dż. U. z 1973 r. Nr 33, poz. ' 197). 

4) art. 32 pkt 7 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o wa
runkach zdrowotnych żywnoscl l żywienia (Dz. U. 
Nr 29. poz. 245. z 1971 r. Nr 12. poz. 115 oraz z 1985 r. 
Nr 12. poz. 49). 

§ 2. Funkcjonariusze administracji w sprawach me
lioracji wodnych oraz zaopatrzenia rolnictwa i wsi w ' ",-' 
wodę są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego za wykroczenia określone w: 

1) art. 80. 155 i 156 Kodeksu wykroczeń. 

2) art. 59 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 

1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38. poz. 229, 
z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z · 1983 t. Nr 44, poz. 200 
i 201. z 1984 r. Nr 35. poz. 185 i 186 oraz z 1987 r. " 
Nr 21. poz. 124). 

3) art. 127 pkt t. 3 i 4, art. 128 ust. pkt 1. 2. 3 i ' 4 
oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24 paź
dziernika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, 
poz. 230. z 1980 r. Nr 3. poz. 6 oraz z 1983 r. Nr 44, 
poz. 201). 

§ 3. Funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Skupu 
i Przetwórstwa Artykułów Rolnych są upowaźnieni do " 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wy
kroczenia określone w: 

1) art. 111 § l pkt l i ~ 2 Kodeksu wykroczeń, 

2) art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 1961 ,l. ' 

o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298 oraz z 1972 i . ' " 
Nr LI. poz. 83). 




