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UCHW Ał.A Nr 180'· RADY MINISTROW

z dnia ·12 grudnia 1983 r.
w sprawie

zamówień rządowych

na

realizację

szczególnie

· W celu zapewnienia sprawnej realizacji szczególnie
za<iarx z zakresu rozwoju nauki i techniki Rada
Ministrów uchwala; co następuje:
ważnych

zamówienia rządowe na realizację niektórych, szczególnie ważnycn zadań z zakresu
rozwoju nauki i techniki. a zwłaszcza ·zadań warunkują
cych postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w gos. podarce narodowej.
§ l.

l. Wprowadza

się

2.. Zamówienie rządowe na zadanie z zakresu rozwoju nauki ·i techniki, zwane dalej ,.zamówieniem rząao
wym", poleg·a na powierzaniu przez właściwy naczelny
organ administracji państwowej jednostce organizacyjnej
określonej w § 7 realizacji .tego zadania na . podstawie
zawartej umowy.
3.

ważnych zadań

z zakresu rozwoju nauki 1 t_e chnikl.

3) rozpatruje i selekcjonuje wnioski oraz przygotowuje
'wykaz zadań do za~wie~dzenia przez Radę Ministrów.
2. Wykaz zadań, o którym 'mowa w ust l pkt 3, za.mieszcza się w nar()dowym planie społeczno-gospodar
czym z okfeśleniem celu gospodareiego bądź społec z nego,
jakiemu ma służyć realizacja zadania, a także terminu
jego realizacji, szacunkowych nakładów oraz elektów
· rzeczowych i ekonomicznych.
Ustalenia narodowego planu społeczno-gospociar
zakresu zadań, terminu ich zakciJ1q;enia,
. nakładów i efektów są- aktl1alizowane i konkretyzowane
w centralnych planach roczriych.
3.
czego

dotyczące

§ 4. 1. -Stroną zam a wiil:jącą przy zamówiemiacl1; r-zą~
dowyc-h są właściwi ministrowie (kierownicy . t;.rzędów
centralnych) . lub iime wyznptzone w trybie ust : 4 jednostki organizacyjne, ZWi1lle . dalej .,organami zamawiają.:
cymi".

Zamówieniami rządowymi należy obejmować Wl
pilne zadania · mające kluczowe znaczenie
dla pop'r awy stanu i dalszego rozwoju gospodarki. narodowej, wykraczające poza sferę inter~sów bądż skalę
mozliwości finęnsowych poszczególnych przedsiębiorstw·
lub innych jednostek organizacyjnych.

2. W wypadk~ch,"' o których mowa w § 2 ust. 3,
organem zamawiającym może być również Sekretarz Naukmvy Polskiej Akademii Nauk.

4. Zamówienia rządowe mogą dotyczyć również . wybranych zadań baqawczych warunkujących rozwój nauki.

3. Organy za~a~iające kierują pracami nad przygotowaniem i realizacją zamówień rządowych.

szczególności

4. Organy zamawiające ·ustala Przewodniczący Kózadania, . misji Planowimia przy Radzie Mi.nistrów w porozumieniu
z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i Techniki,
noszące znamiona postępu, stanowiące sprecyzowany za pomocą odpowiednich parametrów technicznych i eko§ 5. l. Po zatwierdzeniu wykazu zadań, o którym
nomicznych - rezultat pracy . badawczej wraz z jego
mowa w § 3 ust. l pkt 3, organ zamawiają!=)':
wdro;ż:eniem do praktyki gospodarczej, opanowaniem prol) opracowuje wymagane parametry techniczne i ekodukcji i osiągnięciem zdolności produkcyjnej; warunkują•
nomiczne oraz ogólny plan realizacji zadania stanocej uzyskanie zamierzonych efektów rzeczowych i ekowiącego przedmiot zamówienia rządowego,
nomicznych. Dotyczy to również przygotowań do zasto2) wybiera jeclnostk_ę organizacyjną, która ma zcpewnić
sowania oraz wdrażania ważnych krajowych wynalazków.
Wykonąnie zarrióviienia rządowego jako całości. .zwa·
§ 2~ l. Przedmiote!Jl zamówienia rządowego powinno

być rozwiązanie naukowo - technicżne określonego

2. Przedmiotem zamÓwienia rządowego może być takie wdrożenie lub upowszechnienie w odpowiedniej skali
produkcyjnej rozwiązań powstałych w wyniku:
l) . za)cończonej pracy ba_s:lawczej,
2) ważnego krajowego wynalazku._
. 3}. zakupionej licencji.
3. W wypadkach szczególnych
uzasadnionych
charakterem zadania - przedmiotem zamówienia rządo
wego może; być tylko praca badawcza w rozurriieni11 przeplsów w sprawie zasad finansowania prac badawczych.
§ _ 3. 1. Przewodniczący Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów - w porozumieniu z Ministrem Nauki,
Szkolnictwa Wyżs7;ego i Techniki, · a w wypadku zadan
dotyczących wynalazków ;___ również z Prez.esem Urzędu
PatEmtowego PRL:

l) ustala szczegó-łowe techniczno-ekonomiczne kryteria
oraz zasady wyboru zadari z ' zakresu rozwoju nauki
l techniki, które mają być . przecfmiotem zamówień
rządowych,
·
2) ustala tryb

składanią

określonych zadań

wniosków w sprawie
tymi zamówieniami,

objęcia

ną dalej . .,generalnym wykonawcą'';
• ..
3): przygotowuje i zawiera z genera\nym . wykonawcą
urnowę o wykonanie zamówieriią rządov.T'ego jako ca- · łośd, zwaną dalej .,umową generalną"·, .· , .
4) współdziałą z generalnym wykonawcą ' w .· wyborże
podwykonawców, o których mpvva w § 9 'I ' io.

2. Przy ustalaniu wyinagail, o .,kt~rycb mowa w.. :us.t. .l
pkt t, org.an . zamawiający powinien z:ąsię.gar opin,iL przY<:-•
szłych użytkowników, a także odpowiednich . środowisk
naukowych oraz • stow_arzyszeń naukowo~te,chni<;zn ych
i społeczno-zawodowych_
· ·
,.
· 3. ·Organ zamawiający ponosi,od'-powiedzialriość . przed
Mfnistrów za sprecyzowanie ~·ymag,ań,' o któryc;h
mowa w ust. 1 pkt . l' oraz : ~~ realizację zamÓwienia rzą'~ .
.. dowego zgodnie z celem określonym w harorlowy~ _pla- '
nie spoleczno-gospodarczyr,n lub centralnym • planie 'rocz~ ·
nyrn.
·
·• ·· ·
·' '·
Radą

§ 5. Wyboru g.eneralneg,o wykonęwcy dokonuje
organ zamawiaJący na podstawie analizy zebranych ofert
lub· w wyniku konkursu.

§ 7. 1, G~neralnym wykonawcą 7lamówienia rządo
wego powinno &yc przedsiębiorstwo państwowe należące
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do gałęzi produkcji właściwej 1: punktu widzenia. przedmiotu zamówienia (rodzaju technologii bądź wyrobu), posiadające odpowiedni potencjał materialno-techniczny i ·
kadrowy oraz inne warunki niezbędne do sprawnego wykonania zadania . . Generalnym wykonawcą może być rów·
nież przedsiębiorstwo mieszane lub jednostka spółdzielcza.
2. w wypadkach uzasadnionych wysokim udziałem
problematyki · naukowo-badawczej w rozwiązywaniu zadą·
nia generalnym wykonawcą może być odpowiednia jed·
nostka badawcza lub szkoła wyższa. Dotyczy to w ·szcze·
gólności wypadków, o których mowa w § · 2 ąst. 3. ·

l. W umowie generalnej generalny wykonawca
zobowiązuje się do podjęcia i wykonania zamówienia
rządowego określonego w § 2 zgodnie z wymaganiami § 5
ust. l pkt L organ zamawiający zaś - do zapewnienia
wykonawcom tego zamówienia odpowiednio sprecyzowa·
nych świadczeń · i przywilejów, o których mowa w
§ 13-15, oraz preferencji. w zakresie:
§ 8.

uzyskiwania kredytów bankowych,
2) ulg w podatku dochodowym.3) ulg dotyczcy:ych obciążel'l na rzecz
duszu Aktywizacji Zawodow:j.
l)

Państwowego

Fun-

2. Rodzaj i wy~okość preferencji. o których mowa
w ust. l pkt 1-3, określają odrębne przepisy . .
3.

Do umowy generalnej powinien być
harmonogram realizacji zadania.

dołączony

szczegółowy

g;

Generalny wykonawca zapewnia sobie niezbęd·
ną współpracę ze strony odpowiednich jednostek organi·
zacyjnych (zespołów) właściwych do rozwiązania po·
szczególnych etapów bądź elementów realizacji zamówie-·
nia rządowego. zwanych dalej "podwykonawcami",· i za·
wiera z nimi stosowne umowy szczegółowe. Przepisy § 6
i 8 stosuje się odpowiednio.
§

administraeji państw o wej bąclż innyc~ państwowych . jed·.
noslek organizacyjnych, od których bezpośrednio ząleży
realizacja tych świadczeri, przywile jów i preferencji.
§. 12. 1. Umowy przedwstępu~. generalne i. szczegółowe o realizację zamówiel'l rządowych zawiera się sto·
sując Kodeks cywilny oraz inne _ustawy i przepisy szczególne wła ś ciwe ze wzgl ~d u ńa podmiot lub przedmiot
umowy.
.
·..
.
'
2. Umowa generalna. i -umowy szczegółowe powinny
być zawarte w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy
przedwstępnej.

Zasady · fin ansowania zamówień rząd-owych
przepi sy ,
w s z czególności przepisy
normujące zasady finam;o wania prac badawczych oraz
·gospodarki finansowej jednostek badawczych i przedsię·
biorstw pllllltwowych.
§

13;

określają

l.

odrębne

a

2. Organy zamawiające, po porozumieniu z Ministrem
Nauki. Szkolnictwa Wyższeg·o i Techniki. zapewniają zamówieniom rządowym w · pierwszej kolejności środki
finansowe na icn realizację w ramach centralnie rozdzie·
łan ych środków przeznaczonych na . rozwó~ nauki i tech·
niki. Dotyczy to również - wypadków, gdy zadania stanowiące przedmiot zamówień r~ądowych &ą częściami skła·
dowymi centralnie sterowanych programów (problemÓw)
badawcżo-rozwojowych.

3. Wyniki prac ·badawczych sfinansowanych z cen•
tralnie rozdzielanych środków na rozwój nauki t techniki,
wchodzące w zakres realizacji zamówień rządowych, S<\
udostępniane generalnym , wykonawcom tych zamówień
nieodpłatnie. Zasady dysponowania wynikami prac badawczych ·podlegającymi ochronie określają przepisy
prawa wynalazczego.
14. W wypadkach i według zasad określonych w
przepisach na inwestycje tworzące bazę materialno-techniczną niezbędną do .realizacji zamówień rzą·
dowych mogą być udzielane dotacje budżetowe na spłatą
kredytów bankowych.
§

·10. l. Z.;~warcie umów, o których mowa w § 8 i· 9,
jest poprzedzon e umowa przedwstępną między stronami
tych umów w celu określenia czynności przygotowawczych do zm.Y arcia i realizacji umów, ustalenia istotnych
ich postanowi eJ'\, a zwłaszcza -. wymaganych parametrów
t ec hrricznych i ekonomicznych, termin·u zawarcia oraz
jednostek,-. które - będą współpracowały przy wykonaniu
zad a nia.
·
§

W um.Jwie przedwstępnej biorą udział przyszU
podwykonawcy zadania, a w szczególności jed·
nostka be1dawcza, biurb projektów, piuro konstrukcyjne,
jeclnost ka wykonawstwa inwestycyjnego, jednostka uprawnicina z patentu lub· do · patentu, dostawcy maszyn ·i urzą
dzen! najwdżnie fsi kooperanci w procesie produkcji materialnej. W umowie ' przedwstępnej uczestniczą również
główni nabywcy użytkownicy _uruchamianej produkcji.
2.

główni

-r J . Żaw,artie . umo'~y przedw~tępnej zobowiązuje stro·
ny rio' zawarcia . przyrzeczonej umowy o wykońanie za.d<inia.

4. ' Podpisćinie umowy przedwstępnej upraw~ gene·
ralnego wykonawcę do podjęcia niezbędnych prac przy7
- got owa\~czych ( organizacji wykonania zadania będącego
przerlmiotem p rZy rzeczonej umowy, a zwłaszcza do zawarcia umów z podwykona~cami.
§ 11. Postanowienia umów przedwstępnych oraz
umów generalnych i szczegółowych, dotyczące świadczeń
i przywilejów dl·a wykonawców zamów: ień rzą(:owych,
zgodne z zasndami zawartymi w § 13-15, oraz preferencji, o których mowa w § R ust. 1 pkt 1..:...3, z . uwzglcdnieniem § 16, są wiążące również dla właściwych · organów

odrębnych

§ _J5. l. W zakresie zaopatrzenia · materiałowo-tech
nicznego.. do jednostek organizacyjnych uczestniczących
w realizacji zamówień rządowych mają odpowiednie zastosowanie przepLsy w sprawie zamówień rządowych na
materiały i wyroby. W szczególnośc! jednostki te korzy·
stają z gwarantowanego zaopatrzenia w paliwa, surowce
i materiały centralnie rozdzielane niezb.ędne do realizacji
tych zamówień oraz z pierwszeństwa w dostawach mate·
riałów nie rozdzielanych.

2. Finansowanie ~mportu niezbędnego do realizacji
zamówien rządowych z państw zaliczonych do II obszaru
płatniczego odby~a się według zasad ustalanych w cen·
· tralnych planach rocznych, z tym że . Przewodniczący Ko··
misji Planowania przy Radzie Ministrów przekazuje odpowiednim organ0111 zamawiającym niezbędne do realizacji poszczególnych zamówień rządowych centralnie rozdzielane środki dewizowe.

3. Organy zamawiające, w raniach przekazanych im
kwot, o których mowa w ust.' '2. zapewniają generalnemu
wykonawcy śrotiki dewizowe niezbędne do realizacji całości zamówienia rządowego. Wysokość środków dewizowych oraz zasady . i tryb •rozliczania się z ich wykorzy·
stania określa umowa -generalna . ·
4. Przepisy ust. l i 3 stosuje się odpowiednio d~
pi'dwykonawców
umów szczegółowych
nimi za wieran ych."
·

z
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§

16.

1. Strony umów generalnych i szczegófowych

ponoszą odpowiedzialnoś ć okreś loną w przepisat·h praw a

i postcmowieniach umó'w.

2. Umowy powinny zawierać postanowienia o gwarancjach zabezpiecz a jących interesy stron, wzajemnych
zobowiąz a niach
ni e zb ę dnych
do
wykon ania
umowy
i skutkach ich ni e w yk onania lub nienależytego w ykonania, a w szczególnoś ci ustaleni a dotyczące ka r i odszkodowań uzupełniających, określane każdoraz o w o w umowie oez wzglE,du na wysokość pon iesionej szkody.

prze z . generalneg o wykonawcę lub jego popwykonaw(:ÓW
_ot rzym a nych na ten cel środków dewizowych niezgodnie
z przeznaczeni em są oni obowi. ązani zwrócić środki orga ~
nowi zamawiającemu, a w braku m:ożliw .oś ci zwrotu tych
ś rodkÓw dewizowycli - są obowiązani żapłacić organowi
zamawiając(' mu lO-krotną ich wartość w zł otych obieg owych, obliczoną według obowiązując ego kursu.
§ 17. Pr zewodniczący Komisji Flanowania przy Radzie Ministrów oraz Mini-ster Nauki, Szkolnictwa Wyższe
go i Techniki :

mogą w umowach og ra niczyć odpowied~ial
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
do odsżkodowania za straty ·rzeczywiste nie o bejmującego
utraconych korzyści, które poszkodowany mógłby osiąg
nąć, gdyby mu szieody nie wyrzcidzono.

3. Strony

l)

n.ość

\f\! razie ni ewykonania przez generalnego wykolub zwłoki w wykonaniu zadania objęt e go zamówieniem 'rządowym i określon~go w umowie, organ zamawiający w porozumieniu z właściwym organem pozbawia
go ulg, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3, chyba
że liiewykonanie zadania lub zwłoka w jego wykónaniu
nastąpiła na skutek okoliczności spowodowanych przez
organ zamawiający.

sprawują ogólną koo r dynt!cję

zamówien
2)

4.

nawcę

5.. · Przepis ust. 4 w zakresie ulg, o których mowa
w § 8 ust. 1 pkt -3, stosuje się odpowiednio do umów
szczegółowych, z tym że z wnioskiem o wstrzymanie ulgi
występuje generalny wykonawca. ·
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-

i nadzór nad

reali-z a cją

rządowych,

w okresach półrocznych na podstawie danych
przekazywanych im przez organy zamawiające oraz
wyników własnych kontroli - informują Radę Ministrów i Sejm o przebiegu realizacji zamówień rządowych i o uzyskiwanych efektach.
·
Uchwala i:na zastos_owanie

również

do zada t'l w narod'o wym planie społeczno-gospodarczym_ na ola ta 1983-1985,
z tym że zasady realizacji zadań · będących w toku należy
dostosować do przepisów uchwały, dokonując także ~
za pomocą aneksów - odp'owiednich zmian w zawartych
już umowach.
·
§

18.

objętych listą wmówień rz ą dowych

§ 19.
1984 r.

6. W · umowach o realizację zamow1en rządowych
strony . powinny przewidzieć, że w razie wykorzystania

Uchwała

wchodzi w

określonych

życie

z dniem 1 .stycznia

Prezes Rady Ministrów : gen. armii W . Jarrne!skl
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ZARZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 grud_nia · l983 r.

w sprawie zasad pokrywania wydatków poniesionych przez zakłady
praktyk śtudenckich:
Na podstawie § 17 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 c7erwca 1983 r. w sprawie praktyk studenckich
(Dz. U. Nr 44, poz. 205) zarządza się, co następuje:
§ l. 1. W przedsiębiorstwach państwowych wydatki
na praktyki studenckie nie podlegające refundacji przez
szkoły wyższe - pokrywa się ze środków obrotowych. Wy·
d atki te obciążają koszty dzialalno~ci eksploatacyjnej.
2. W jednostkach budżetowych wydatki, .o których
mowa w ust. 1, pokrywa się z kredytów bud~etowych,
z odpowiedniej podzi~}ki klasyfikacji budżetowej.

.
pracy w · zwią7.ku

.

z przeprowadzeniem

3~ W zakładach pracy nie będących przeds i ębio r stwa
mi państwowymi lub jednostkami bLidżetowymi wydatki.
o których mowa w ust. L pokrywa się ze środków zakładu pracy zgodnie z klasyfikacją wydatków (rozchodów;
kosztów) przyjętą w planie finansowym zakładu.

§ 2.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem l stycznia

i984 r.

Minister Finansów: S.

Nie c;_~arz
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~ARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OJ>IEKI

SPOł:. EC'Z.NEJ

z dnia 10 grudnia 1983 r.
zmfenlafące zarządzenie

w sprawie zakresu i trybu uclzielania ~wiadczeń lenniczych .osohom
w obrc.nie cywilnej.

Na podstawie art. 168 ust. · 4 ustawy z dnia- 21 listopada 1967 r. o powszech~ym obowiązku obrony Polskiej
R·zeczypospolitej Ludowej (Dz. tJ. z. 1979 r. Nr 18, poz. l 11
oraz z 1983 r. Nr 41. poz. 185 i Nr 6-1. poz. 278) zarządza
się. co n,~stępuje:

f

l. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społęcznej z dnia 9 marca 1981 r. w sprawie zakresu i trybu

odbywa .!<~("'!m słuź,bę

udzielania świadczeń leczn iczych osobom odb y wającym
służbę w obronie cywilnej (Monitor Polski Nr 10, poz. 81)
wprowadza się następują(· e zmiany:
l) w § 5 wrrazy "mogą być kiąrowane" zastępuje si-ę

wyraza-mi .. są kierowane",
2) po § 5 dodaje

się

§ 51 i 52 w brzmieniu:

