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tych samych grup zawodowych, zatrudnionych w podle
głych jednostkach organizacyjnych. 

§ 19. Zaleca się centralnym organizacjom spółdziel 

czym i organizacjom społecznym oclpowLednie stosowanie 
zasad wynagradzania określonych w uchwale do pracow
ników upowszedmiania kult.ury podporządkowanych tym 
organizacjom -- w ramach posiadanyc h środkow funduszu 
płac. 

. § 20. Traci moc uchwala nr 271 Rady MlDistrów 
z dnia 'lH grudnia 1982 r. w spraw ie zasad wynagradzania 
pracow'ników placówek upowszechniania kultury (MoDltur 
Pol ski Nr 33,poz. 292). . 

§ :21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 ,st ycznia 
1984 r. 

Prezes Rady Ministrów: gen. aImii W. Jaruzelski 

204 

UCHWALA Nr 149 RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 października 1983 r. 

w sprawie utworzenia Funduszu Literatury. 

Na podstawie art. 13 ust. ustawy z dnia 25 listo-
pada 1970 r. -- Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) 
Rada Ministrów lIchwala, co następuje : . 

§ I. Tworzy się Fundusz Literatury, zwany dalej 
.. Fund uszem". 

§ 2. I. Dochoclami Funduszu są: 

1) wpłaty w wysokości od 3% do 8&/0 ceny detalicznej 
k~iążek zawierających: 

aj utwory literatury pięknej, których autorzy są oby
watelami polskimi. jeżeli autorskie prawa mająt

kowe 10 tych utworów nie podlegają ochronie 
prawnej, 

b) utwory IiteJatUJy pięknej. których autorzy nie są 
obywatelami polskimi. ]eżeli autorskie prawd ma
Jątkowe do oryginału tych utworów niepodlegctJą 
ochronie prawnej w Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej, 

dokonywane przez przedsiębiorstwa w ~·dawnicze, 

2) dotacje z centralnego funduszu rozwoju kultury w 
wysokości ustalanej przez Ministra Kultury i Sztuki, 

3) dolacje z innych funduszy, 

4) dob rowolne wpłaty. zapisy i darowizny organizacji 
społecznych, osób pfawn~hi innych jednostek orga
ni~acy jnych oraz osób fizycznych. 

2. Minister Kultury i Sztul,<i ustala wysokość procen
t ową wpłat. o których mowa ' w ust. 1 pkt L na każdy 
lok kal(>fHlarzowy. 

3. Przepisu ust. I pkt l nie stosuje się, jeżeli ksiązka 

została wydana na 'zlecenie centrali handlu zagranicznego 
z przeznaczeni em na eksport. 

§ 3. 1. Wysokość wpłaty określonej w § 2 usL 1 
pkt usta la się procentowo od reny detalicznej książki . 

2. Jeżeli ksiązka zawiera . również utwory, ' do któ
lych autorskie plawa majątkowe podlegają ochronie 
prawne) w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wpłatę 

ustala się proporCjonalnie do objętości utworów określ o

n ych w § 2 ust , 1 pkt I. Do objętości książek, od której 

ustala si ę wplatę, zalicza się równil'Ż objętość wstępów, 

przypisów i ilustracji. 

§' 4. Przedsiębiorstwa wydawn iC7.e dokonUją wpłat 

na Fundusz w terminie 30 dni od daty przekazania dQ 
sprzedaży całego nakładu ksiązki, ldórej wydanie powo
duje obowiązek wpłaty. 

§ 5. Srodki Funduszu przeznacza się na: 
1) stypend ia dla pisarzy i tłumaczy lilerack ich, 
2) wynagrodzenia autorów, którzy są obyw atelami pol

skimi. za rozpowszechnianie ich utworów - uprzed
nio wydanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -
w państwach rozwija jących się. jeżeli al; tor wyrazi 
zgodę na rozpowszechnianie tych utworów bez wy
płaty wynagrodzenia przez wyd awcę pa nstwa ro~wi
jającego się, 

3) dofinansowanie szczególnie wużnych p rzedsięwzięć 
wydawniczych, 

4) upowszechnianie polskiej lit eraJ,{IrY za granicą, 

5) finansow anie kon kursów literackich or a z imprez czy
telniczych, 

6) nagrody i wyróżni e nia, 
7) udzielanie w wyjątkowych wypad kach pisarzom 

i ich rodzinorr. pomocy socjalnej oraz zapomóg w wy-
padkach losowych. , 

8) finansowanie remontów, k onsel:wacji i wyposażenia 
domów. pracy twórClej, 

9) organizację sympozjów i konfere-ncji lit er ackich. dzia
łalnosć informacyjną i st udyjną w dziedzinie lite
rab'lry. 

§ 6. 
Sztuki. 

I. Funduszem dysponuje Minister Kultury , i 

2. Mi nister Kul tury i Sztuki może wyzna<;zyć dyspo
nentów' niższeqo stopnia do dysponc,wania c~ściami Fun
duszu. 

§ 7. Szczegółowe zasady i t ryb dokonywania wypłat 

,z Funduszu określi Minister Ku ltury i Sztuki. 

§ 8. W sprawach nie. unormowanych mlllejSzą 

uchwałą stosuje się przepisy o funduszach celow ych, wy
dane Ii, podstawie Prawa budżetowego. 
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§ 9. Nie wykorzys tane środki fund uszu autorskiego 
utworzonego na podstawie uchwały nr 78 Rady Min istrów 
z dnia 29 maja 1979 r. w spr a wie fundu szu autorskiego 
(Monitor Polski z 1979 r. N r 15, poz. 85, z 1980 r. Nr i 3. 
poz. 55 i z 1982 r, Nr 3, poz. 7) stają się środkami Fun
duszu. 

§ 10. Traci moc uchwała nr 78 Rady Mmis trów 
z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie funduszu autorskiego 
(Mpnitor Polski z 1979 r. Nr 15, poz. 85, z 198Ó r. Nr 13. 
poz. 55 i z 1982 r. Nr 3, poz. 7). 

§ 11. Uchwala wchodzi w źycie z dniem ogłoszenia. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU I'OLSKIEGO 

z dnia t 7 października t 983 r. 

'!mlenlające zarządzenie w sprawie warunków, trybu l zasad przeprowadzania przetargów walutowych. 

Na podstawie §3 uchwały nr 235 Rady Ministrów 
II dnia 15 listopada 1982 r. .w sprawie organizowania na 
zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria 
efektywności na ~przed aż walut wymienialnych dla przed
siębiorstw państwowych i spółdzielni (Monitor Polski 
r; 1982 r: Nr 32, poz. 276 i z 1983 r. Nr 35, poz. 193) za
rządza się, co następuje: 

§ l. W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Pol
skiego z dnia 22 lutego 1983 r. w sprawie warunków. 
trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych 
(Monitor Polski Nr 8, poz. 51) wprowadza się na stępujące 

zmiany: 

l) § otrzymuje brzmienie: 
,,§ l. W przetargu na zakup walut wymienialnych 

mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe 
i spółdzielnie, zwane w skrócie "przedsiębior

stwami", nie uczestniczące w sytemie, odpisów 
dewizowych, które nabywają waluty wymie
nialne dla sfinansowania importu na potrzeby 
produkcji rynkowej l eksportu za waluty wy .. 
mienialne,", 

2) ł 4 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 4. Minimalną wielkość depozytu ustala się jako 

~wukrotną równowartość w złotych kwoty do
larów USA, którą przedsiębiorstwo zamierza 
zakupić.", 

., w f 5 oraz § 14 ust. 2 i 3 po wyrazach: "zysk do 
podziału" dodaje się wyrazy: ,,(nadwyżkę bila n s ową)"~ 

ił ł 1. ~trzymuje brzmienie: 
!,f ·Z. Depozyt zablokowany jest na okres 1 roku lUD 

na okres do zakończenia realizacji zadania, nie 
krótszy niż 1 rok, na nie oprocentowanym ra
chunku specjalnym. W razie uzyskania efektów 
wyższych niż zadeklarqwane, zespół, o którym 
mowa w § 10, może skrócić okres za blokowa
nia depozytu."! 

5) w § 10 '\'II ust. 2 po wyrazach: "Narodowego Banku 
Polskiego" dodaje się wyrazy: "Banku Gospodarld 
Zywnościowej", 

6) w § 13 w ust. 2 po wyrazach : "IV przetarg - 27.VI. 
1983 r." dodaje się wyrazy: 

"V przetarg - 25.XI.1983 r., 
VI przetarg - 20.XII.1983 r., 

VII przetarg - 25.I.1984 r., 
VIII przetarg - 27.lI.ł984 r., 

IX przetarg 26.IlI.1984 r., 
X przetarg 25.lV.1984 r., 

XI przetarg 25.V.1984 r., 
XII przetarg 25.VI.1984 r., 

XIII prze t<lfg 25. VII .1984 r., 
XIV prze targ 27.VIII.1984 r., 
XV przetarg 25.1X.1984 r. , 

XVI przetarg 25.X .1984 r., 
XVII przetarg 26.XI.1984 r., 

XVIII przeta rg 20.XII.198 4 r." 

1) § 16 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 16. Przedsiębiorstwa pa ństwowe spółdzielnie. 

które uzyskają prawo do zakupu walut wymie
nialnych począwszy od listopada 1983 r. dtl 
końca 1984 r., zobowiązane są do złożenia Ze.
połowi do dnia 15 lutego 1985 r. informacjl 
o efektach wykorzystania środków dewizo
wych określonych w ofercie. potwierdzonej 
przez oddział banku prowadzącego rachunek 
podstawowy.", 

8) w załączniku nr 2 w pkt 4 po · wyrazach: "z zysku do 
podziału" doda je si ę wyrazy: ,,(nadwyżki bila nso
wej)". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ' ogło-
6zenia. 
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