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UCHW AtA Nr 256 RADY MINISTROW 

z dnia 3 grudnia 1982 r. 

zmfenfafilca uchwalE: "w sprawie . wynagrodzeii kompozytorsklch. 
I . 

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca I 

195:< I , 0 prawle autorskim (Dz. U. z 1952 r. Nr 34, poz.234 
I .z H175 r. Nr 34, poz. 184) Rada Ministr6w uchwala, co 

~ nastflJ.luje: 

§ 1. W zaJqcznikach nr 1, 2 i 3 do uchwaly nr, l36 
Rady I Ministr6w z dnia 10 Iipca 1975 r. w sprawie wry
nagrodzeri kompozytorskich (Monitor Polski Nr 26, 
poz. 15\:1) stawki wynagrodzenia podwyzsza si~ Q 100%. 

§ 2. 1. Stawki wynagrodzenia ustalone w § 1 stosuje 
si~ do umow zawartych po dniu wejscia w zycie uchwaty. 

2. Stawki wynagrodzenia ustalone w § 1 mog'l bye 
zastosowane do umowyzawartej przed dniem wejscia 
w zycie uchwaly, jezeU utw6r ,zostal przyj~ty po tym dniu. 

. . ,( 3~ Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministr6w: gen. armii W. Jaruze/skl 
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ZARZ.\DZENIE Nr 28 PREZESA . RADY MINISTR()W . 

z dnia 26 listopada 1982 f. 

wsprawle Izczeg6Jowego .zakren dzIaIaBla I pewolywanfa Pelnomoentka RZiidu' clo' Spraw Zagranlcznych 
Przedal~lontw Drobnej WytworczMct. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 · ustawy . z dnia 6 lipca 
i982 r. 0 zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej dzialalnoSci gospodarczejw za.
kresie drobnej wytw6rczosci przez zagraniczne osoby 
prawne i fizyczne (Dz. U. Nr 19,po'Z. 146), w zwiqzku 
z art 3 ust. 2 tei ustawy. zarz/ldza si~, co nast~puje: 

§ 1. Do zakresu dzialania Pelnomocruka RZ'ldu do 
Spraw . Zagranicznych P[zedsi~biorstw ' DrobneJ Wytwor-
czosci nalezy: ' 

1) inspirowanie I organizowanie dziatan na rzecz wsp61. 
pracy gospodarczej z z~granicznymi podmiotami go
spodarczymi, zwlaszcza polonijnymi. 

2) inicjowanie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych po
wstawaniu na terytorium Polskiej Rzecczypospolitej 
Ludowej przedsi~biorstw zagraniczn ych i prl.edsi~
biorstw z udzialem zagranicznym. zwlaszcza polonij
nych. 

3) okreslanie preferowanych kierunk6w rozwoju dzia-
lalnosci przedsi~biorstw zagranicznych przedsi~-

biorstw z udzialem zag-ranicznym. 
:4) okreslanie obszar6w kraiu, na kt6.rych w szczegol

nosci powinny ' podejmowac i ' rozwijac dl.ialalnosc 
przedsi~biorstwa zagraniczne przedsi~biorstwa z 
udl.ialem zagranicznym, 

5) wsp61dzialanie z , minisirami, klerownikami urz~d6w 
centralnych oral. wojewodami i prezydentami miast 
stopnia wojewod.zkiego w zakresie , roz.woju wspoJ-

pracy z zagranicznymi podmiotami gospodarczyml 
oraz koordy~owanie tej wsp61pracy, 

6) mspirowanie warunkow sprzyjajelcych wymianie 
handlowej i kooperacji pomiE:dzy / uspolecznionymi 

, przedSic::biorstwamia p.rzedsi~biorstwami zagranicz .. 
nymi i przedsi~biorstwami z udzialem zagranicznym, 
dzialajqcymi na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, 

7) inicjo-wanie j opiniowanie zmian w obowiqzujqcym 
stanie prawnym w zakresie wspolpracy gospodarczej 
z przedsi~biorstwami zagranicznymi i przedsi~bior

stwami z udzialem zagranicznym, 
8~ utrzymyw\Die i rozwijanie - w porozumieniu z Mi

nistrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Handlu Za
granicznego ,.- kontaktow zagranicznych z przedsta
wicielami Polonii oraz zagranicznych przedsi~biorstw 
drobnej wytworczosci. 

9) wykonywanie innych zadail zleconych przez Rad~ 

Ministr6w, Prezydium Rzqdu Prezesa Rady Mini-
strow. 

§ 2. 1. . Pelnomocnik Rzqdu do Spraw Zagranicznych 
Przedsi~biorstw Drobnej' Wytworczo~ci powolywany jest . 
na wniosek Ministra Handlu Wewnt;trznego i Uslug spo
srod podsekretarzy stanu w Ministerstwie Handlu We
wn~trznego i Usfug. ~ 

2. Minister Handlu Wewn~trznego i Uslug utworzy 
Biuro Pelnomocnika RZqdu do Spraw Zagranicznych 


