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UCHWAŁA

Nr 18 RADY MINISTRÓW

z dnia 27 stycznia 1965 r.
w sprawie tworzenia, organizacji i iinansowania wyodrębnionych zakładów
dla potrzeb go~podarki narodowej .
W celu stworzenia warunków sprzyjających przyspiesz~
nlu postępu technicznego w gospodarce narodowej, zwłasz
cza w nowych, szybko rozwijających się bran żac h - Rada
Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zakłady doświadc z alne działające jako wyodręb
nione jednostki organizacy jne na pełnym wewn ę trznym
ro zrachunku gospodarczym, zwane dalej "zakładami doświadczalnymi", mogą b yć 'tworzone w:
1) instytutac h naukowo-badawczych;
2) centralnych laboratoriach badawczych oraz zakładach
badań i doświadczeń;
3) centralnych biurach konstrukcyjnych oraz jednostkacn
równorzędnych;

4) biurach projektów.
2. W określonych wypadkach zakłady doświadczalne
mogą być także tworzone przy zjednoczeniach, przedsiębior
stwach oraz innych jednostkach organizacyjnych mających
osobowość prawną.

3. Przy instytutach będących jednostkami budże towy mi
tworzone w formie gospodarstw pomocniczych.
4. W uzasadnionych wypadkach zakłady doświadczalne
mo gą b yć . tworzone jako przedsiębiorstwa państwowe zwane dalej "przedsiębiorstwami doświadczalnymi" - podporządk owane zjednoczeniom lub jednostkom organizacyjnym zaplecza naukowo-technicznego.
I!lakład y doświadczalne mogą być

5.

Przedsiębiorstwa doświadczalne podporządkowane

~to~tkom

~1"0

zaplecza naukowo-techni cznego 'rozliczają
z jednostką, której są podporządkowane.

się

jedfinan-

, § 2. Do zakresu działania zakładów i przedsi ębiorstw
doświadczalnych należy:

1)

przedsiębiorstw doświadczalnych

małoseryjna

lub jednostkowa produkcja wyrobów, oparta przede wszystkim na nowyc h opracowaniach jednostek, którym zakłady lub przedsiębiorstwa doświadczalne
zostały podporządkowane , podejmowana w celu opanowania t echn ologii i metod wytwarzania na skalę umożliwiającą przekazanie produkcji w pełni sprawdzonej
właściwym przedsiębiorstwom;
produkc ja określonyc h
asortymentów w wy że j podanym zakresie powinna b y ć
prowadzona w z akład ach i prz e dsi ę biorstwach doświad
czalnych do czasu przekazania i przejęcia jej przez
pr ze dsi ę biorstwa produkcyjne;

lub jednostkowa produkcja urzą dze ń kontrolnych, pomiarowych i technologicznych, unikalnej
i skomplikowanej aparatury naukowo-badawcze j, jak
ró wnież części zamiennych do tych ur zą dz e ń i aparatów
oraz wykonywanie bardziej skomplikowanej i pracochłonnej aparatury, urząd ze ń mode lowych i prototypowych w zasadzie dla jednostki, której zakład lub przedsi ębiorstwo doświadc z alne jest podpor zą dkowane;
3) prowad zenie działalności techniczno-usługowej i ekspertyz technicznych w zakresie pomiarów wymagających
unikalnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz stosowania złożonych metod, jeże li nie jest celowe - ze
względu na częstą powtarząlność prowadzenie te j
dzialalności przez wewnętrzne komórki jednostek. o któr ych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4.

2)

małoseryjna

§ 3.

Pr ze dsi ę biorstwa

tworzone:

i szybko rozwijającyc h się brangdy chodzi o przygotowanie - po odpowiednim opanowaniu technologii, organizacji wytwarzania oraz po wyszkoleniu kadr specjalizowanych warunków do utworzenia przedsiębiorstw produkcyjnych,

1) w nowo

powstających

do świadczalne

żach przem y słu,
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21 gdy chodzi o produkcję materiałów, półfabrykatów i wyrobów o szczególnie wysokich wymaganiach jakoscio' wych lub właściwościach dostosowywanych do specyficznych potrzeb odbiorców i wymagających o.rganizacji
technologicznych procesów wytwalzania, odbiegających
od normalnie stosowanych w produkc.ji przemysłowej,
powinny być w zasadzie podporządkowane właściwym zjednoczeniom.
§ 4. i. Zakłady i prz edsiębiorstwa doświadc z alne są
tworzone w trybie obowiązujących przepisów oraz w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki.
2. Szczegóło"Yą organiza<;:ję , . wevynętrzną zakładu lub
przedsiębiorstwa doświadczalnego ustala ' dyrektor jednostki,
której zakład lub przedsiębiorstwo doświ!idczalne jest , podporządkowane.
'

W razie tworzenia zakładów lub przedsiębiorstw
na bazie istni~jących zakładów. produkcyjnych, przejęcie tych ' zakładów " powihno" być dokonywane
7.{jodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że na przekazanie ząkładów należy uzyskać zgodę właściwego ministra,
a w odniesieniu do zakład ów ' państwowego pr z emysłu teren owego - zgodę prezydium właściwej wojewódzkiej rady
narodowej.
,

2) wskaźniki t ech niczno-ekonomiczne, służące jako krytęria

do ustalania w y soko ś ci fundus zu premioweg-o, powinny
być przez ministerstwo lub zje dnoczenie
dostosowane
do charakteru zakładu lub pr z edsiębiorstwa doświad
czalnego;
3) na na grody dla pracowników naukow y ch zatrudnionych
w z'akładzie lub przedsiębiorstwie doświadczalnym tworzy się fundusz nagród; wys o kość fund us z u oblic zanego
w stosunku procentowym do planowanego funduszu płac
ustala właściwy minister (kierownik ur zę du centralf.lego)
w porozumieniu z Pr z ewodni cz ącym Komitetu Pracy
i Płac;
4) w odni esieniu do ' zakładów i przedsięhiorstw doświad
czalny ch mają odpowiednio zastosowanie przepisy uchwały .nr 387 Rady Ministrów z dnia i7 listopada 1960 r.
w sprawie zasad gospodalki finansowej państwowych
przedsiębiorst w
przemysłowych objętych . planowaniem
.centralnym (Monitar Polski z 1963 r. Nr 35, poz. -175).

§ 5.

doświadczalnych

§ . 6. Zakładem lub pr z edsiębiorstwem do ś wiadcz~lnym
kieruje dyrektor, powoływany i odwołjt wany przez ministra,
na wniosek dyrektora jednostki, które i zakład lub przedsię
biorstwo doświadc z alne jest podporządkowane.

i przedsiębiorstwa doświadczalne mogą zatrudniać pracowników naukowych na zasadzie i w trybie
określonych wa r t. 32 ustawy z dnia 17 lutego 1961 f. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, poz. 60).
§ 7.

Zakład y

§ 8. Jeżeli d z iałalność jednostek, w których zostały
\ltworzone zakłady · lub przedsiębiorstw'a doświadczalne, jest
wielokierunkowa o wyraźnie rÓŻnym charakterze technicz·n ym i jeżeli jest to uzasadnione potrzebami rozwojowymi
poszczególnych branż, może być ut'Norz.ony zakład doświad
czalny posiadający kilka specjaLizowanych komórek organi2:acyjnych lub przedsiębiorstwo doświadczalne posiadające
kilka zakładów spe c jalizowanych.
§ 9. 1. Przewodniczą€y Komitetu Nallki i Techniki w
uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania- przy
Rad.~ie Ministrów, z Ministrem Finansów i Przewodniczącym
Komitetu Pracy i Płac w terminie do dnia 15 marca 1965 r.
określi za.sad-V d z iałalności oraz gospodarki finansowej i planowan'ia
zakładów
i
pr z~dsiębiorstw
doświadczalnych
." uw zg lędnieni e m następujących ustaleń:
l) :zatrudnienie i fundusz płac nie są limitowane wskaźni
kami dyrektywnymi, lecz są określane szacunkowo poza
globalnymi limitami resortu i mogą być zwiększane
stosownie do wzrostu zadań znajdujących pokrycie
w zamówieniach;

2. W ' zakresie 'pracy i płac do pracqwnik6w zatrudnionych w zakładach i przedsiębiorstwach doświadczalnych należy stosować zasady ustalone w układach zbiorowych pracy obowiązujących w danej branżv. do której można zaliczyć
zakład lub przedsiębiorstwo doświadczalne ze względu na
charakter jego podstawowej działalności. Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w porozumieniu
z Przewodnicząc ym Komite tu Pracy i Płac mogą przyznawać
stawki płac wyższe od obowiązujących dla danej kategorii
przedsiębio r stw.

linansowego zakładów i przedustali Prz ewodniczący Komitetu
Nauki i Techniki w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrem Finansów.
§ 10. Instytucje nadrzędne jednost~k organizacyjnych,
którym podporządkowane zostały zakłady i przedsięb i orstwa
doświadczalne; zapewnią im niezbędne środki trwałe i obrotowe.
§ 11. Ministerstwa i zjednoczenia otoczą działalność zakładów i przed siębiorstw doświadczalnych szczególną opieką
i poczynią starania, by stanowiły one efektywne ogniwa
wdrażania postępu technicznego w poszczególnych gałęziach
gospodarki narodowej.
§ 12. Zainteresowani ministrowie (kierownicy urzędów
centralnych) w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu
Nauki i Teshniki w y dad z ą w terminie do dnia 30 czerwca
1965 r. zarządzenia dostosowujące strukturę i formy działa
nia istniejących zakładów doświadczalnych do przepisów
niniejszej uchwały.
3. Zasady rozliczania

się

siębiorstw doświadc z alnych

§ 13. Nadzór nad realizacją przepisów uchwały sprawuje
Przewodniczący

Komitetu Nauki i Techniki.

§ 14. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. CyranJdewicz
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ZA'lłlĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 19 l U t1:! g o 1965 r.

w sprawie wzoru i zasad

sporządzania

spisów wyborców d·la wyborów do Sejmu i rad narodowych.

Na podstClwie art. 29 ust. 3 i art. 33 Ordynacji w yborczej do Se jmu Polskil'j R7eczypospolitej Lud owej (Dz. U.
z 1960 r. Nr 58, poz. 325 i z 1963 r. Nr 5t, poz. 30t), art. 34

ust. 1 i art. 37 usl. 4 Ordynacji wyboTczej do rad narod6wvch (Dz. U. z 19fiO r. Nr 58, pelZ. 326 i z 1963 r. Nr 57,
pOl. 307) oraz w z wią z ku z art. l ust. 1 pkt 5 ust·awy z dnia

