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2) opiniowanie założeń politykl Ministra Finansów w 
zakresie przeciwdziałania praktykom mónopolistycz- ' 
nym oraz demonopolizacji gospodarki, 

3} przedstawianie wniosków zmierzających do rozsze~ 
rzenia zakresu i form konkurencji w gospoda-ree, 

4) opiniowahie projektów regulacji prawnych ograni
czających praktyki monop<>Iistyczne, 

5) opiniowanie pwjektów rozstrzygnięć Ministra Finan
sów w sprawach o szczególnej ' doniosłości społecznej, 
VI tym dotyczących: -
a) podziału jednostek gospodarczych, 
b) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w 

przedIll:iocie sprzeciwu co do połączenia jednostek 
gospodarczych, 

c) unieważnienia lub zakazu wykonywania porozu
mień monopolistycznych, 

d) ustanowienia nakazu ograniczenia działalności 
gospodarczej. 

2. Rada wykonuje zadania, o których mowa w ust. t, 
na wniosek Ministra Finansów lub z własnej inicjatywy. 

§ 2. 1. Rada składa się z: 

l) przewodniczącego, 

2) zastępcy przewodniczącego, 
3) 1olekretarza, 
") członków będących przedstawicielami: 

a) Patriotycznego Ruchu Odradzenia Narodowego, 
b) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawo-

dowych, , 
c) Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie 

Ministrów. 
d) ,Ministra Rynku Wewnętrznego, 
e) Ministra Przemysłu, 
f) Ministra Sprawiedliwości, 

g) Ministra Rolnictwa, Leśnictwa Gospodarki 2yw-
nościowej, 

h) Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 
, i) Naczelnej Rady Spółdzielczej, 

j) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organi
zacJi Rolniczych, 

k} "Społem" Centralnego Związku Spółdzie1ni Spo
tywców, 

l) Centralnego Związku Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska", 

ł) Centralnego Związku Rzemiosła, 
m) Federacji Konsumentów, 
n) Ligi Kobiet Polskich,-
o) Naczelnej Organizacji Technicznej, 
p) Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
r) Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 
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5) Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierow-
nictwa, 

t) Zrzeszenia Prawników Polskich, 
u) środowisk naukowych w liczbie 16 

- pO'.'loływanych przez Prezesa Rady Ministrów na 
wniosek Ministra Finansów. 
2, Kadenćja Rady trwa 3 lata. 

§ 3-. 1. Rada może povvoływać stałe lub doraźne ze
społy dla rozpatrzenia określonych zagadnieil lub oceny 
przedstawionych jej materiałów. 

2. Przewodniczących zespołów powołuje Rada spo
śród swoich członków, na wniosek przewodniczącego 
Rady. ' 

3. ' Zespoły przygotowują opinię dla Rady, z tym że 
Rada może zlecić zespołowi opracowanie opinii dla Mini
stra Finansów. 

§ 4. 1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedze
niach plenarnych oraz na posiedzenięch zespołów, z tym 
że zadania wykonywane na wniosek Ministra Finansów 
rozpatrywane są na posiedzeniach plenarnych. 

2. Opinie lub wnioski Rady są przedstawiane Mini
str~wi FinansóW' niezwłocmie. nie p6tniej jednak niż w 
terminie 14 dni od ich uchwalenia. 

ł 5. Przewodniczący Rady może zapraszać na pOSie
dzenia Rady oraz na posiedzenia zespołów również przed
stawicieli zainteresowanych organów. organizacji l jedno
stek spoza Rady. 

§ 6. t. Pracami Rady kieruje przeWodniczący Rady., 
~ PrzewOdniczący Rady w szczególn~i: 

1) planuje i organizuje pracę Rady, 
2) wyznacza terminy posiedzeń i przewodniczy na po

siedzeniach Rady, 
3) zapewnia sprawne 1 terminowe wykonywanie zadań 

przez Radę i zespoły, , 
4) przedstawia Ministrowi ' Finansów opinie i wnioski 

oraz coroczne sprawozdanfa z działalności Rady. 
3. Przepis ust. 2 stosuje siE} do zastępcy przewodni

czącegoRady. jeżeli przewodniczący nie może wykony
wać swoiCh zadań. 

§ 7. t. Obsługę techniczno·organizacyjną Rady Kd

pewnia Ministerstwo Finansów. 
2 Wydatki związane z ' działillnośc1ą Rady pokry

wane są z budżetu centralnego, w części dotyczącej Mi
nisterstwa Finansów. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów:' Z. Messnel 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia S grudnia 1987 r. 

w sprawie określenia ; organów wojskowych uprawnionych do prowadzenia egz~kucjl administracyjnej 
niektórych naleiności pieniężnych z wynagrodzenia za pracę. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ. U. 
Nr 24, poz. t51, z 1975 r. Nr 16, poz, 91 oraz z 19S2 f. 

Nr 30, poz. 210 i Nr 45, poz. ' 289) oraz § ., pkt 12 rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w 

sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyj
nyIll"w aQministracji (Oz. D, z 1986 r. Nr 1, paz. 4) zarzą
dza się, co następuje: 

§ t. 1. Organami wojskowymi uprawnionymi do 
prowadzenia eg.oeKucji administracyjnej naleiności pie-
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mężnych wynagrodzenia za pracę pracowników 
wOjska są 

l jednostkl wojskowe ..:- z tytUfU 

a) szkód wyrządzonych w mieniu wojskowym, 
b) stypendiów kosztów wykształcema l innych 

. kosztów związanych ze szkoleniem, podlegających 
zwrotowl 

c) świadczeń wojskowej służby zdrowia udzielonycn 
osogom nie uprawnionym, 

d} opłat za korzystanie z przedszkoli l innych pla
có~ek opieki nad dziećmi i młodzieżą, 

2) garnizonowe" organy kwaterunkowo-budowlane 
z tytułu 

a) czynszu oraz innych świadczeil związanych :z: naj 
IDem lokali w budynkach pozostających pod za 
rządem organów wojskowych, 

h) kosztów usunięcia z kwater (lokali) wojskowych, 
poniesionych przez wojsko 

2 Organaml wojskowymi uprawnionymi do prowa
dzema egzekucji administracyjnej należnOŚCI pieniężnych 
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z wynagrodzema za' pracę osób nie będących pracowni
kami wojska są 

l} wojskowe biura realizacji wierzytelności - z tytu- . · 
łów wymienionych 
a} w ust. 1 pkt 1. , 
b) w ust. 1 pkt 2 - w stosunku do osób, które prze

stały zajmować lokale w budynkach pozostających 
pod zarządem organów wojskowych, 

2) garnizonowe organy kwaterunkowo~budowlane -=
z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 2 w stosunku 
do osób zajmujących lokale w budynkach, o których 
mowa w pkt l 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Naro
dowej z dnia 15 czerwca 1967 r w sprawie określenia 
organów wojskowych uprawnionych do prowadzenia w 
trybie administracyjnym egzekUCji niektórych należności 
z wynagrodzenia za pracę (Monitor Polski Nr 35, poz. 164). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: F. Siwickl 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 4 stycznia 1988 r 

z.mlenlające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przydzielania i rozlic2ania środków 
Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na działalność zakładowych ośrodków kształcenia ł informacji. 

Na podstawie §' 3 1\lchwały nr 35 Rady Ministrów 
z dma 19 marca 1985 r w sprawie przeznaczania środków 
z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na upo
wszechnianie wśród załóg przedsiębiorstw państwowych 
wIedzy ekonomicznej, prawnej, społeczno-politycznej i 
obronnej (Monitor Polski Nr 6, poz. 44) zarządza się, co 
następuje 

§ 1 W zarządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych z dnia 12 sierpnia 198.5 r. w sprawIe szczegó
łowego trybu oraz zasad przydzielania i rozliczania środo ' 
ków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 
dZIałalność zakładowych ÓŚlodków kształcenia i informa
CJI (Monitor Polski' Nr 23, poz. 181) wprowadza się na
stępuJące zmiany 

:) § l otrzymuje brzmienie 

,,§ l Środki Państwowego Funduszu Aktywizacji 
Zawodowej są przydzielane na uzupełnienie 

środków własnych przedslębiorstw wydatkowa
nych na działalność zakładowych ośrodków 
kształcenia i informacji, zwanych dalej "ośrod
kami", powołanych w ' przedsi~iorstwach pan
stwowych o .podstawowym znaczeniu dla gos
podarki narodowej oraz w przedsiębiorstwach ' 
państwowych, w których potrzeba powołania 
ośrodka została uznan,lprzez tererwwe organy 
administracji państwowej . o właściwości SZCze7 
góInej do spraw zatrudnienia stopnia woje-

. wódzkiego czynniki społeczno-polityczne.", 

2) w § 2 ust. 1 wyrazy ,,30 stycznia każdego roku" 

zastępuje się wyrazami ,,15 sierpnia roku poprzed
niego", 

3) w § 4 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie 
,,1. Ogólna kwota wydatków podlegających re

fundacji ze środków Państwowego Funduszu 
AktywiZilcji Zawodowej nie może przekroczyć 
w skali roku kalendarzowego: ' 
l) 0,5% kwoty wynagrodzeń zaliczanych do 

kosztów} danego roku dla przedsiębiorstw 
zatrudniających do 1500 osób, 

2) 0,4010 kwoty wyndgrodzeń zaliczanych do 
kosztów danego roku dla przedsiębiorstw 
zatrudniających od 1501 do 3000 osób, , 

3) 0,2010 kwoty wynagrodzeń zaliczanych do 
kosztów danego roku dlaprzectsiębiorstw 
zatrudniających od 3001 ' do 7000 osób, 

4) 0,1 9/0 kwoty wynagrodzeń zaliczanych do 
kosztów danego roku dla przedsiębiorstw 

zatrudniających ponad ~7000 osób.", 
b) dodaje się ust. la w brzmieniu: 

"la. Kwoty ' wydatków, o ,których mowa w ust. 1, 
refunduje się proparcjonaInie · do ~kr~su 
dzidłania ośrodka.", --: 

c) ust. 3 skreśla się. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie ' z dqiein ogłosze-
nia z mocą od dnia l stycznia 1988 r. '-

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Pawłowski 
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