
Dziennik Ustaw Nr a 

1) rod~innych, ' . ' / 
2) pielęgnacyjnego, 

3) · z ty,tułu odznaczeń państwowych, 

i z tytułu tajnego nauczania, 
4) dla sierot zupełnych. 

'kombatanckiego 

§ 3. Dodatki z tytułu odznaczeń państwowych, kom
batanck;ii z tytułu tajnego nauczania obHczasię od pod
stawy wymiaru nie niższej ńliż kwoty określone w § 1. 

121 Poz. 44, 45 ł 46 

!§ 4. Emerytury i renty ustalone w kwotach niższych 
niż określone w § l' podwyższa 'się do tych. kwot. 

§ 5. Podwyżki emerytur i rent wY!llikającej z r.pzpo
rządzenia .' ddkonuje s~ę z urzędu, a jeżeli prawo do tych 
świadczeń było zawieszone - na wIlIiosek osoby zainte" 
resowanej. 

§ 6. ROŻporządzeriie wchodzi w życie z dniem ogIo
szenia z mocą od dnia l stycznia 1983 r. 

Prezes Rady Ministrów: ,w z. J. Obodówski 
. 45 

ROZPÓRZĄDZENIERADY MINISTRÓW 
.Z dnlia 1 liUltego1983 r. 

w sprawie wysokości kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń i egzekucji. 
Na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z druia 14 gru- c) zasiłkóW wypłacanych z tytułu pomocy społecznej, 

diIlJia 1982 r. o zaopatrze.niru emerytalnym pracowników jeżeli przy wypłaCie . zastrzeżono ich potrącanie, 
i ich rodzin (Dz. tJ. Nr 40, poz. 267) zarządza się, co na- d) kwot nienaleŻDie pobranych emerytur i rent" oraz 
stępuje: _ innych świadczeń z ubezpieczenia . społecmego 

§ 1. Emerytury i renty są w,olne od IPotrąceń i egze- oraZfundus~u alimentacyjnego, 
kucJi 'w części odpowiadającej:.' 4) 1000/6 kwoty najniższej . emerytury lub renty - przy 

1) 25°/6 kwoty najniżS'zej emerytury lub renty :- ;zależ- egzekwowaniu 'lub potrącaniu na mocy tytułów wy-
nie od rodzaju pobieranego przez renCistę świadcze- :konawczych naleŻDościinnych niż określone w pk,t 
nia - przy pm~rącaIlliu . lub egźekwowaniu k'osztów 1--::-3. " 
utrzymania' w domach pomocy SiPołecznej, § 2. Przy u'StaJaruiu kwot wolnych od'PoltTąceń i egze-

2) 500/6 kwoty najniższej emerytury lub renty ,-przy kucji uwzględnia się·emeryturę lub rentę wraz ze ws.zyst
potrącaniu luih egzekwowaniu kQsżttów wyżyWienia w kimi wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem jednak do
zakładach s:zJkolenia inwalidów oraz w zakładach datków POdzinnych, dodatku ' dla sierot zupełnych i do-
lecznictwa stacjonarnego, . datku piielęgnacyjnego. . . 

3) 80016 'kwotynajn>iższej emerytury lub renty - przy '§ 3. W razie zb~e9'u Ujprawnień do dwóch lub więcej 
potrącaniu lub egzekwowaniu: świadczeń pieniężnych kwotę woln.ą ,od egzekucji i po-
a) s;um ustalonych tytrułem wyk'onąwczym na zas'P0- trąceń uStta,la się od jednego, wyższego świadcze,nia. 

kojenie świadczeń ' alimentacyjnych, w tym rów- . § 4. ROlZporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
riież należności funduszu alimenltacyjnego, sZ.enia z mocą od dIllia 1 stycznia 1983 r. 

b) świadczeń wwłacanych wkwodezaliczkowej, Prezes Rady Ministrów: w z. J. Obodowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 

z dnia 14 lutego 1983 Tó 

W sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach .gastronomlcznych. 
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 wrześniia pkt 1 - ilość t,owaru wystarczającą na zas·pokojenie 

1981 r. o zwalcząn1iu Slpekulacjli (Dz. U. z 1982 r. Nr 36, Ibieżących potrzeb czteroosobowej rodziny. 
poz. 243) zarządza się, co następuje: 3. Sprzedaż przekraczająca ilość okre'śloną w § 2 

§ 1. 1. Wprowadza się zasady sprzedaży towarów w ust. 2 Jest niedozwolona. 
jednostkach handlu detalicznego maz placówka·ch gastro- 4. Terenowy organ administracji 'Państwowej, dy-

-nomicznych. rektor przedsiębiorstwa (zarząd spółdziełni) maz kieTOw
nik jednostki handlu detalicznego może w zale'żności od 
wielkości dostaw i liczby nabywcow zmniejszyć ilość to· 
waru sprzedawanego joednoraz'Owo jednemu nabywcy. 

2. Przez jednostkę handlu detalicznego rozumie się: 

sklep, dom towarowy, dom handlowy, ' supersam, punkt 
sprzedaży drobnodeta.Jicznej (kiosk, stragan, punkt sprze
daży ,obwoźnej, obnośnej, plac-owej), składy i składnice 

dokonujące s'Przedaży detalicznej t'owarów. 
3. Przez placówkę gastronomiczną rozumIe się za

kłady i punkty gastronomiczne sieci otwartej i zamknię

tej, jak: restauracje, gospody(zaja~dy), jadłodajn.ie, b~HY, 
bis,tra, kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie, pijoalhie, miodo
~ytnie,piwiarnie, winiarnie, smażalnie, lodzia·rnie, sto
łówki i bufety pracownicze ' oraz inne p:la·cówki żywienia 
otwartego i zamkniętego. 

§ 2. 1. W Jednostce handlu detalicznegO' towary 
sprzedaje się w Hościach ~etalicznycłi. 

2. Przez Hość detaliczną rozumie się: 
1) w odn!iesieniu do towarów sprzedawanych na karty 

zaopatrzenia - ilość towaru stanowiącą normę jedno
miesięczną, a jeżeli norma ustalona jest na okres 
dłuższy - ilość określoną tą normą dla rodziny pro
wadzącej wspólne gospodarstwo domowe, 

2) w odniesieniu do towarów innych niż wymienione w 

5. W placówkach gastronomicznych wielkość sprze
daży jednostkowej . artykułów deficytowych ustala dy
rektor przedsiębiorstwa (zarząd spółdzielni). 

§ 3. 1. Sprzedaż to,warów prowadzona jest w dniach 
i godzinach pracy jednostki handlu detalicznego i pla
cówki gastronomicznej. 

2. Sprzedawca nie. może 'Odmówić sprzedaży towaru 
znajdującego się w jednostce handlu detalicznego (pla
cówce gastronomicznej) w granicach ,gości określonych 

w§ ,2, z wyjątkie!llltowarów: 
1) przeznaczonych do sprzedaży w innej porze dnia lub 

innych dniach tygodnia- na podstawie decyzji te
renowego organu administracji państwowej lub dy
rektora przedsiębiorstwa (zarządu Slpółdzielni), 

2) pozostawionych na imprezy organizowane przez pla
cówkigastronomiczne, 

3) przeznacwnych do sprzedaży odbiorcom zbiorowym, 
jak: żłobki, przedszkola, internaty" domy dziecka, 
szkoły, domy opieki społecznej -' na podstawie de-. , 

.- . 
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