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USTAWA 

z dnia 21 . kwietnia 1988 r. 

o Funduszu Wczasów Pracowniczych. 

Nr 11 

Rozdział l 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Fundusz Wczasów Pracowniczych, zwany 
dalej "Funduszem", jest samodzielną jednostką organi
zacyjną ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej 

prowadzącą działalność w zakresie i na zasadach określo
nych w ustawie. 

2) prowadzenia działalności sanatoryjnej i profilaktyczno 
-leczniczej dla pracowników, zwłaszcza zatrudnionych 
w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczegól 
nie uciążliwych, oraz dla emerytów i rencistów, na 
zasadach określonych przepisami dotyczącymi uzdro
wisk i lecznictwa uzdrowiskowego. 

2. Fundusz jest jednostką gospodarki uspołecznionej. 

Art. 2. l. Fundusz posiada osobowość prawną. 

2. Siedzibą Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa. 

Art. 3. 1. Organizację i funkcjonowanie Funduszu 
określa statut. 

2. Statut uchwala ogólnokrajowa organizacja między
związkowa, po zaopiniowaniu przez Radę Funduszu. 

Rozdział 2 

Działalność Funduszu 

Art. 4. 1. Fundusz świadczy usługi w zakresie: 

1) organizowania wypoczynku dla pracowników, emery
tów i rencistów oraz członków ich rodzin, 

2. Fundusz w zakresie działalności określonej w ust. 1 
w szczególności prowadzi: 

1) domy wypoczynkowe i organizuje obozy wędrowne. 
wycieczki oraz inne formy turystyki i wypoczynku 
w czasie wolnym od pracy, 

2) dzi ałalność inwestycyjną oraz pomocniczą, 

3) działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową w ra
mach organizowanego wypoczynku. 

4) doskonalenie kadr, 

5) działalność informacyjną i wydawniczą 

oraz współdziała z organami administracji państwowej. 
a także z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. 

Art. 5. 1. Fundusz prowadzi działalność na podsta
wie własnych planów. zgodnych z narodowym planem 
społeczno-gospodarczym. 
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2. Ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej 

przysługuje prawo nałożenia na Fundusz obowiązku wpro
wadzenia do planu określonego zadania lub wyznaczenia 
zadania poza planem, jeżeli jest to niezbe,dne ze względu 
na potrzeby społeczno-gospodarcze. 

3. W wypadku określonym w ust. 2 ogólnokrajowa 
organizacja międzyzwiązkowa zapewnia Funduszowi środ
ki niezbędne do wykonania zadania. 
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Art. 6. Ceny usług wypoczynkowych ustala naczelny 
dyrektor Funduszu, na zasadach określonych przez ogólno
krajową organizację międzyzwiązkową w uzgodnieniu z 
Ministrem Finansów. 

Rozdział 3 

M~jątek I gospodarka finansowa Funduszu 

Art. 1. 1. Fundusz gospodaruje majątkiem, na który 
5kładają się: własność nieruchomości i rzeczy ruchomych 
oraz inne prawa majątkowe, w szczególności prawa do 
przedmiotów oddanych Funduszowi przez Państwo na pod
stawie odrębnych przepisów. 

2. Fundusz zapewnia ochronę majątku, którym gospo
daruje. 

Art. 8. 1. Fundusz prowadzi samodzielnie gospodarkę 
fin ansową zgodnie z zasadą samofinansowania. 

2. Minister Finansów, po porozumieniu z ogólnokra
jową organizacją międzyzwiązkową, określa szczegółowe 

zasady gospodarki finansowej Funduszu. 

Art. 9. 1. Środki finansowe Funduszu składają się z: 
l) wpływów ze sprzedaży skierowań na wczasy, 
2) innych wpływów z prowadzonej działalności, 

3) dotacji z budżetu Państwa przeznaczonych na : 
al pomoc socjalną jako dopłaty do korzystających 

z wczasów emerytów i rencistów, którzy nie mogą 
korzystać z dopłat Z zakładowego funduszu socjal 
nego, 

b) dofinansowanie do korzystających z wczasów pro
filaktyczno-leczniczych, 

c) finansowanie działalności sanatoryjnej, 
d) modernizację bazy Funduszu. 

4) subwencji i zapisów, 
5) innych wpływów . 

2. Fundusz może zaciągać kredyty. 

Rozdział 4 

Organy Funduszu 

Art. 10. Organami Funduszu są : 

l) Rada Funduszu, zwana dalej "Radą". 

2) naczelny dyrektor. 

Art. 11. 1. Rada jest organem programowania oraz 
nadzoru i kontroli działalności Funduszu. ", 

, ' 

2." Rada składa się z nie więcej niż czterdziestu pięciu 
członków. 

3. W , skład Rady wchodzi: 
ł) pięciu przedstawicieliżainteresowanych nacz,elnych 

i centralnych organów administracji , państwowej, po· 
woływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady 
Ministrów, 

Poz. 8·i 

2) trzech przedstawicieli ogólnokrajowej organizacji 
międzyzwiązkowej i dwudziestu sześciu przedstawi
cieli ogólnokrajowych organizacji związkowych, po· 
woływanych i ,odwoływanych przez ogólnokrajową 
organizację międzyzwiązkową, 

3) do jedenastu przedstawicieli organizacji społecznych 
o zasięgu ogólnokrajowym, powoływanych i odwoły
wanych przez ogólnokrajową organizację między
związkową, na wniosek tych organizacji. 

4. Rada spośród swego grona wybiera i odwołuje ' 
przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza. 

5. Kadencja Rady jest równa kadencji ogólnokrajo
wej organizacji międzyzwiązkowej. 

Art. 12. 1. Do zadań Rady należy : 

I) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działal
ności Funduszu, 

2) przedstawianie ogólnokrajowej organizacji między
związkowej wniosków w sprawach określonych w 
art. 4 ust. 1, 

3) zatwierdzanie bilansu Funduszu, przyjmowanie spra
wozdań z działalności Funduszu, wniosków pokontrol
nych i uchwalanie zaleceń w tym zakresie, 

4) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie przez, Fun
dusz nieruchomości, 

5) opiniowanie projektu statutu Funduszu, 
6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących powoły

wania i odwoływania naczelnego dyrektora, jego za
, stępców , i głównego księgowego, 

7) kontrola działalności Funduszu. , 

2. Szczegółowe zasady oraz tryb działania Rady 
określa uchwalony przez nią regulamin. 

Art. 13. Ogólnokrajowa organizacja międzyzwiąz
kowa: 
I) powołuje i odwołuje naczelnego dyrektora, po za· 

sięgnięciu opinii Rady, 
2) dokonuje oceny działalności Funduszu i jego, organów, 
3) ,wstrzymuje lub uchyla decyzję naczelnego dyrektora, 

jeżeli jest bna sprzeczna z prawem, 
4) ustala, w uzgodnieniu z , Ministrem Pracy i Polityki 

Socjalnej, zasady wynagradzania, a także przyzna
wania innych świadczeń przysługujących pracow!li
kom Funduszu. 

A,rt. 14. 1. Naczelny dyrektor zarządza Funduszem 
oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Naczelny dyrektor powołuje i odwołuje swoich 
zastępc'ów i głównego ksiąg owego po zasięgnięciu opinii 
Rady. 

Rozdział 5 

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepl!!y 
przejściowe końcowe 

Art. 15. W ustawie z dnia 8 paźd'Żiernika 1982 r. 
o związkach zawodowych (Dz. U. z 1985 r. Nr, 54, poz. 277) 
w : art. ~I ,ust. 3 otrzymuje -brzmienie : 

,,3. ' Zadania , związków i awodowych Vi zakreSie organi
zowanic{ wypOCzynku łudzi p'racy, reali'Żowanepr,2:ez ' 
Fundusz Wczasów Pracowniczych, określają " odrębne 
przepisy." 
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, Art. t6. Majątek oraz pr~wa i zobpwiązania Funduszu 
, Wczasów Pracowniczych działającego dotychczas na pod· 

stawie ustawy, o której mQwa wart. 17, , lOta'ją się , ma,
jątkiem oraz prawami 1 ~obowiązaniamiFunduszu dzia
łającego na podstawie niniejszej ustawy. 

o Funduszu Wczasó:w Pracowniczych Komisji ,Centralnej 
Związków Zawodowych w , Polsce (Dz. U . . Nr 9\ poz. 48). 

Art. ' 17. Traci moc ustawa z dpia 4 ~tego 1949 r. 

Art. 18. Ustaw~ wchodzi w życie .z ' dniem l ' pażdzier~ 
nika 1988 r. 

Przęwodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. -Surowiec 

8S 
(ROZ~RZĄDZENIE RADY MINISTRÓW' 

z dnia 11 kwietnia 1988 r.' 

, ,zm,ł,ewające , rozporządzeąiew , spra~le , opłat n~ rzecz bwUętu państwa za paruszeoie przepisów dotyczących 
" zaąpatrzenla materiałowo-techn1cznegq. ,,; 

łfa podstawie art. 39 , ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o planowanhi spoieczno·gospodarczym (Dz. U. z,,, 

, 1981 r. Nr 4, po'z. 26 i Nr 33,poz. 181); zarządza się, co 
następuje: ' 

a) W 'pkt 2po wyrazach "cent'tćl1nie 'finansowanego" 
dodaje się wyrazy "w ramacli centralnie przydzie-
lanych środków", ' 

h) 'pkt 3 otrzymuje brzmienie: ,,', 
,,3) właśCiwe jedrtostki hilJ:ldlu zagranicznego do

konujące eksportu materia'łąw, maszyn budow
lanych i ' środków transportu objętych obowiąz
kowym pośre,dnictwem 'ponad roczne wie'l
kości ujęte. VI .' centralnych bilansach stano-

' wiących," ,", 

h) modernizacją sieci iurząl;lzeń elektroener
getyc~nych dla wsi i ' rolnictwa, 

i) reaii~cją zadań wynikających z Polsk~ 
-rad~e.ckiej um0wy o współpracy przy bu· 
dowie gazociągu ' "Jamburg - zachodnia 
graIii<;a ZSRR", , 

. j) inwestycjami podejmowanymi przez przed
siębiotstwa utworzone przez Polską Rzecz
pospol~tą Ludową z krajami członkowski
mi Rady, Wzajemnej Pomocy Gospodarcz,ej 
oraz" inwestycjami realizowanymi przy po
mqG~ redytowej Związku, Socjalistycznych 
Reg,ublik Radzieckich," 

- dotychc~aSowąlit. f) oznacza się jako lit. kI, 
d) dodaje slEiPltt 8 w brzmieniu: ' 

.. 8) jednóS:~i, upoważnione do pierwokupu mate,~ 
iiałów, paliw, maszyn budowląnych i , środ~ 
ków . t}'ansportu na utworzenie, rezerw bilan
sowych. 'które rozdysponowały reżerw~ nie
żgodni:e:' z właściwymi decyżjami o urucha-
mieni1ir r~zerwY."i ' 

3) w § 6 w ust. )l ~t ';>. wyrazy "Ministra Gospodarki Ma
teriałowej ,i ; 'JlaUwowej" zastępuje się wyrazami 
"Ministra RYri.~u Wewnętrznego'!. 

t; " ',t' 
c) , w pkt 7: 

§ 2. Przewodniczący Komisji Planowania pr~y Radzie 
Ministrów ogłosi .1l(' Dzienniku Ustaw jednolity tekst roz
porządzenia RadY' Ministrówż dnia 24 stycznia 1986 r. 
w sprawie opłat n~ rzecz budżetu państwa za naruszenie 
przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicz-

-.' , 

\, . 

.".,- .. 
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" 
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- pod lit. b) wyrazy "Ministra Handlu Zagra
nicznego" zastępuje się Wyrazami "Ministra 
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą", a wy
razy "Ministrem Gospodarld Materiałowej i Pa
liwowej" - wyrazami "Minis'trem Rynku We
wnętrznego", ' 

- po lit. e) dódaJe' się lit. fl~j) Vf brzmieniu: 
"f) zaopatrzeniem jednostek iimowacyjno-wdro-

żeni owych, l 

g) realizacjąmeJioracji wodnych zaopatrze
niem wsi ,w wodę, 

'to' 

. nego, z uwzględm~ńiem zmian wynikająeych z przepisów 
ogłoszonych przefdniem wydania jed[lolitego tekstu . oraz 
z zastosowaniemc~ągłej numeracji. pć\ragrafów, ustępów' 
i punktów. 

§ 3. Rozp0Fz:~pzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
szenia. 

Prezes Rady Mini,strów: Z. Mcssnct 

86 
R~tPORZĄDZEN~E RADY MINISTRÓW: 
i ~ 

',. ,I ",' •• ,' ,,' <" , z ' dnia 11 kwietnia 1988 r. 1" 

' ~"" ' " mał~aj~e :to~~dzenle~, ~', .~~~~~ zasad rozliczeń. plenlęmycb j~~ostek , 9OSpodftr~~ u.połec~oneJ. 
:/"' Na: p~stawie art 23 "usta.wy· z ~dnia 26 lutegot982 r. 

' 7,Pra~0ba~owe :~~N:. :,Nr , ?,m. , 56. z,,1983 r.' Nr 71. 
, p~z. :, 3~8 i z· .987 r. Nr 33, poz. 1ł~ą z~r~ądza się, co n~-
, ~t~p'uje: ' ,,' " ;., >j\'~ , 

§ 1. W rQ,zporządzeniu ' Rady Ministrów' z dnia 
19 sier;pnia 1985 ;'f. Jw , sprawie zasad T~złiC7.eń piimlężnych 
jednostek gosp~~r,ki ' uspołecznion,ej' ~Dz. U. ,' Nr 43, 

/'i i 

'. 
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