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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z ania 4 marca- 1983 r. 

zmleDIaJące rozporzącbeDIe<w sprawie oproeentowan1a i przedterminowych wypłat odszkodowania za wywłaszczone . 
nieruchomości. ' . 

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
1958 r. D zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości 
(Dz. tj. ,z 1914 r. Nr 10, iPOz. 64, z '1918 r. 'Nr 8, poz.. 31 
i rz1982 .I. NI U, poż. 19) zarządza się, co nast~puje: 

§ . 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
11 gruqnia 1973 r. w:sprawie opr.ocentowania i przedter

'minoWych wypłat ocls*:odowania za. wywłaS'Zczone nieru
chomości !(~:U.z 1914 x. Nr 1, poz. 5) w § 2 ust. 1 ot~y
muje :brzmienie: 

73 

,,1. Wysokość oprocentowania 'sumy ·odsZkod'owania, 
o której mowa w §' 1, u·stalająo.dr~bne przepisy". 

§ 2.. Rozporządz~nie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r. 

Miniister Finansów: S. Nieckap 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 16 marca 1983 r. 

w sprawie gospodarowania złotem i platyną. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 :pkt 1 i ·ust. 2 dekretu 
z dnia 29 października. 1952 r. o gospodarowaniu art y
'k.uŁami obrotu towarowego l zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. 
Nr 44, póz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i Nr 58, poz. 270 
oraz z 1911 T. Nr 12, poz. 11'5) w 7JW'ią.Zkiu z § J)JISt. 3 
uchiwały n~ 92 Rady Ministrów z dnia 12 kwieil!nia 1914 r. 
w SJPfawie ' goEipodarowania SlUXowcami wltómymi metali i 
f Monitor PolSki z 1914 r. Nr 11, poz. 104, z 1911 r. Nr 35, 
poz. 112 Jz 1981r. !Nr 21, poz. 191) oraz § 3zarząd~enia 
Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Mini
strów z dnia 14 lutego 1951 r.' w sprawie przekazania 
uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu: 
stalą, metałallni nieżelaznymi .oraz niektórymi metalami 

. s~lachetnymi f Monitor Polski z 1951 r. Nr 15, poz. 115 
i z 1965 r. Nr 41, poz. 233) zarządza się,conaśtępuje: 

Rózd71iał 1 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. RO'ZjpOIrZądzenie dkreśla: 

1) jednosbki organizacyjne Ulprawnibne dodDrolu złotem 
i platyną, przerobu i skupu złdta i platyny ,oraz'do 
produ'kcji i dokonywania napraw' wyrobów z tych 
metali, 

2) zasady zaopatrzenia w złoto i platynę, 
3) trYb zyłaszarua zapotrzebowania na złQto 1 p1atynę, 

danych dotyczących sku/pu, zapa:sów tych meta'llioraz 
ich złomu i odpadów, 

4) zasady g()Slpodarowania odpadami oraz złomem , złota 

. i platyny. 

2. R02pOrządzenie nie dotyczygospodarowa:nia: 
1) złotem oj platyną, przeznac,zonymi na rezerwy pań

stwowe i rezerwy dewizo~, 
2) złotem i Platyną, znajdującymi się w posiadaniu 

osÓlb fli.zyemych. 

§ 2. Ilekroć w ro7lpOTządzeniu je~ mowa: 
1) o platynie ;lUll> wyrObach.z iPlaty1ly- rózuniie się 

przez to również . pa'llad, rod, iryd, osm i ruten oraz 
wyroby ,z tych metali, 

2) o złomie złota lUib platyny - rozumie się przez t'? 
zniszczone lub uszkodzone wyroby, tpÓłfabrykaty lub , 
ich części ze. złota i platyny w postaci metalicznej 
oraz ich stopy i mieszaniny z innymi pierwiastkami, 
'które wskutek uzywania lub z innych przyczyn utra
ciły . cechy' warunkujące daIsze ich używanie, . 

3) o odpaqach -rozumie się . przez . to wszelkiego ro
dzaju przemysłowe uboczne produkty procesu techno
'logicznego zawierające złoto lub platynę (popłuczy

ny, szlamy, wyroby z usterkami"elementypozło
cone .i.tIp.), nie będące złomem złota lub platyny w 
rozumieniu pkt 2. ' 

Rozdział 2 

Jednostki organizacyjne uprilWnlone do obrotu· .złotem 
t platyną, -przerobu i skupu złota t platyny oraz do ' 

produkcji l napraw w~obów z tych metali. 

§,3. Do :produkcji wyrobów ze złota i platyny oraz 
obrotu tymi wyrobami są · uprawnione ' wyłą<:znie)ednostki. 
wymienione w niniejszym rozporządzeniu oraz jednostki, 
które uzyskały na to zezwolenie Prezesa Narod.owego 
Banku · Polskiego. ' 

§. 4. Mennica Państwowa jest uprawniona do: 
l) przerdbu złota i platyny na :półfabrykaty i wyroby 

oraz rafina<:ji złomu tych metali, 
2) sprzedaży złota i platyny w postaci stopów, półfa

bryka'tów i wyrobów, 
3) zakupu złota -i pIlatyny w postaci kruszcu, 
4) zakupu złota i Platyny uzyskanych Ze złomu tych 

metali, 
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' . 5) zakupu i SiPrzedaży złota i platyny pochodzących 
. z · imp.ortu. ; 

fs. Komł>inatWyrobów i MetaIi SZlachetnych i Pla
'·terów "PóISrebi-o" jest uprawniony ,do: 

1) przerobu złota na wyroby jubilerskie, den.tystyczne 
i półfabrykaty tych wyrobów oraz wykonywania 
usług przemysłowych, np. złocenia, 

2) sprzedaży wyrobów . jUbilerskich i dentystycznych 
oraz półfabrykatów tych wyrobów na zaopatrzenie 
ry~u i na eksport, 

3) skupu i na.praw wyrobów ze .złota i plat-yny oraz 
zł-omu tych meta'li, monet i 'S7ltabek złotych, będą

cych w .posiadaniu o~ób fizycznych, jak również wy
kQnywania wyrO'OOw jubilerskich z powierzonego ma~ 
teriału. 

§ 6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Jubiler" 
i placówki handlowo-usługowe branży jubilerskiej woje

. wódZkich przedsiębiorstw handlu wewnętrznego są upraw-
nione . do: . 

1) skupu i napraw wyrobów ze złota· i oplatyny oraz 
złomu tych metaJi, monet i sztabek żłotych, będących 
w posiadaniu osób fizycznych, jak rc)wnież wY'kony
wania wyrobów jubilerskich'z powierzonego mate
riału, 

2) sprzedaży detalicznej wyrobów ze złeta i platyny. 

-§ 7. Zjednoczone ZelQlOły GoSpodarcze sp. z 0.0. -

Zespół Hand~u "Veritas" i Centrala Wytwórcrzości i Han
dlu Dewocyjnego "Ars Christiana" są U!prawnione do: 

1) skupu i napraw wyrobów ze złota oraz skupu złomu 
złeta, monet i sztabek złotych, będących w posia
daniu osób fizycznych, jalk również wykonywania 
wyrobów jubilerskich z ' poWierzonego materiału, 

2) sprzedaży detalicznej: wyrobów ze złota. 

§ 8. Do 'przerobu i ńapraw wyrobów ze złoŁa, posia
danych 'przez osoby fizY~zne. z wyjątkiem przerobu na 
. wyroby dentystyczne oraz ich pÓłfabrykaty, są upraw
nieni: 

1) spółdzielnie pracy zrzeszone w .Centralnym Związku 
Spółdzielczości Pracy, które zarejestrowane zostały 
zgodnie z 'przepisami prawa probierczego i zatrudndają 
w każdym ' zakłć1ldzje co najmniej jednego mistrza 
złotnika ze ~cjalnością w zakresie wyrobu i napra
wy przedmiotów z metali szlachetnych, 

2) ' rzemieślnicy mający dyplom mistrzazłotndka ze 
specjailn05cią w zatkres'ie wyr-obu i naprawy pn;ed
miotów z metali szlachetnych oraz uprawnienia do 
wykonywania tego zawodu. 

Rozdział 3 

Trybzglaszanła zapotne~wania na złoto ł platynę, 
danych dotyczących skupu. zapasów tych metali oraz Ich 

złomu ł odpadów. 

§9. 1. Jednostki zużywające złote lub platYnę obg
wiązane są do zgłaszaniil Mennicy Państwowej do dnia 
31 lipca każdego Toku zapotrzebowania na złoto j pliltynę 
na roik następny. 

. 2. Jednostki zużywające zł'Oto I platy'nę, łącznie z za
potrzebowaniem na te. 'metale, obowiązane 'są zgłaszać 
ilości złomu i odpadów tych metali planowane do pozy

- skania w roku następnym w przeliczeniu na ilości czy-
- stego kruszcu. . 
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3. Narodowy Bćmk Polski udostępnia Mennicy Pań
stwowejdane n'i.e7Jbędnedo sporządzeniil . bilćl'DSu .malteria- · 

lawego . zlata. 

4. Za'kładyprodukcyjne przerabiiljące'Złotp '1 platynę 
oraz odpady tych metałi w większych ilościach, a w szcze
gólności: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Pol
skie Odczynniki Chemiczne", Za'kłady Metalowe "Trze
ibinia"oraz - na wniosek Mennicy Państwowej - inne 
jednoStk'i obowią;z;ane są przek:a~ać Mennrcy Państwowej 
do dnia 31 ~iplC:a ka'Żrlego roku dane dotyczące zapasów ,. 
i stanu zagospodarowania złota i platyny, jak również 
inne dane niezbędne d'O SIPOrzą<lienia !bilaDlSów materiało
wych złota, i pIIaltyny. 

5 . . Na podstawie danych, e ldtórY'Ch mowa W ust. 1-4, 
Menni~a Państw ewa 9pOr~ proje!kity bilansów .ma:teria
łowych złota i platyny. 

t§ 10. 1. Nadzór · nild prawidłowością rozdziału złota 
i platyny sprawuje zes.pół nadzorezy, powołany przez 
Ministra- Gospodarki Materiałowej. 

2. Zespół, o którym mowa W ust. l, aprobuje wstęp
nie projekty bilansów materiałowych złota i platyny. 

3. Bilanse materiałoOwe złota i platyny zatwierdza 
Prezes Narodowego Bańlku Polskiego. 

§ 11. Prezes Narodowego Banku PolSkiego na wnio
se'k dyrektoril Mennicy Państwowej może wprowadzic 
obowiązek opracowywania kwartalnych bilansów materia
łowych złota i platyny, z zachowooiem zasadprzewidzia
nych w § 9. 

Rozdział 4 

Zasady zaopatrzenia w złoto. ł platynę. 

§ 12. JednostkJi zużywające złoto lub platynę do wy
twarzania lub 'napraw wyrobów z tych metali albo . teżw 
innych procesach produkcyjnych obowiązane są do na
bywania stopów, <półfabrykatów i wyrobów ze złoŁa 

platyny za pośrednictwem Mę~nicy Państwowej. 
. . 

,§ 13. JednOSltki 7JU1Żywające złoto i platynę obo
wiązane są ~rzedać Mennicy Państwowej posiadane nie

, przydatne zapasy tych metali W celu odpowiedniego za
gospodarowania -:- zgodnie z ustaleniami bilansów złota 
i platyny. 

§ 14. 1. Jednostki zużywające złoto i platynę skła
dają w łY:Iennicy Państwowej .zamówienia rQCZDewraz 
z uzasadnieniem zużycia na rok następny oraz 'deklarację 
ilości złomujpllanowaneqodo sprzedaży Me'Ilnicy Państwo
wej w roku następnym w terminie do dnia 31 paździemi'ka. 

2. - Zamówienia doraźne (jednorazowe) zainteresowane 
jednostki zużywające złoto i platynę· składają wraz z uza
sadnieniem w Mennicy Państwowej w . terminie 45 dni 
'Przed kwartałem dostawy. W wY'Padkach technicZnie uza
sadnionyc:hMenniiCa Państwowa określi iłości złomu, któ
ry jednOsltk:i zamawia'jące IdoraŹDie.wyroby z metali szla
ohetnych będą obowiązane ;odjprzedaćdpstawcy- po za
końmeniu odrpowiedniego procesu produkcyjnego . 

3. Mennica Państwowa dokonuje sprzedaży złota 
. i platyny jednostk,oon mżywającym te metale zgodnie z 
usta,leniami zespołu nadzorczego powołanego przez Mini- / 
s~raGospodarki Materiałowej napodstawiezatwierdzo-
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nych przez prezesa Nar9dowego Banku Polskiego bilan
sów mąteriałowych tych metali. 

Rozdział 5 

post.wanie ze złot~m i platyną skupionymi od osób 
fizycznych. 

§ 15. 1. JedJiostki uprawnione do dokonywania skUipU 
złota i platyny od osób fizycznych: 

1) lIllogąJmzekazywatdo siplrzedaży detaliCŹńej wyroby że 
złota i platyny ·nowe IUlb o niskim stopniu zużycia, 
nie stanowiące dóbr krulltury, wydzielone na podsta
Wlie 'komisyjnej selekcji i zaopatrzone w cechy wy-
magane dia wyrobów nowych, , 

2) przekazują, według zasad ustalonych w odrębnych 
przepisach, wyroby ze złoŁa .i platyny stanowiące 
dobra kultury, 

3) odprzedają Narodowemu Bankowi Polskiemu monety 
i sztabki złote, ' , 

4) , odIprzedają Mennicy _ PaiiJstwowej pozoiSltałą C'zęść złota 
i :platyny skupionych :od osób fizycznych. 

2. Narodowy Bank POIls,ki O<lprzedaje Mennicy Pań~ 
stwowej na potrzeby określone w bilansach materiało
wych złoto W !postaci sztab, stanowiące równowartość wa
gową moIiet i. sztab złotych, silmpionych 7lQ'ooniez ust. 1 
p!t,t 3. 

3. Mennica Państwowa przeznacza na potrzeby okre
ślone w !bilansach ma.teriałowych złoto i platynę otrzy
mane rz przetopu złota i lPlatyny zak,.Uipionych .~odnie 
z ust. 1 pkt 4 oraz złoto w -sztabach, otrzymane z Naro
dowego Banku PolskiegO' zgodnle z ust. 2. 

§ 16. Jednostki u$Jrawnione de dokonywania skupu 
złota i platyny Obowiązane są prowadzić rejestr skupu 
tych metali. 

RdZld7liał 6 

Zasady postępowania ze złotem i platyną w procesach 
'produkcyjnych. 

_ § 17., 1. Jednostki gOSiPodarkt uspełecznienej planu
jące uruchomienie nowych technologii produkcj-i, wyma
g.ają'Cych zużycia złeta lub platyny bądź' zastesewania 
w procesach produkcyjnych wyrobów z tych met-ali, ob'e
wiązane są u~odnić każderazowe z Mennicą Państwową 
przydziały złeta łub platyny oraz sposóbzagespodaro
waDia pewstających w procesach produkcyjnych odpadów 
złota i pla'tyn}'. 

2. Jednostki geSiPodarki uspółecznienej, które planują 
uruchemienie nowych technologii na podstawie iagranicz- ' 
nych licencji lub dolk.onywanie za!kUiPu urządzeń ze złota 
i platyny za granicą, obowiązane są dokonać u~odnień 
przeWIidzianych w usL 1 przed zawarciem um ewy, z ken
trahentem zagranicznym. 

§ 18. 1-. JednositJki uprawniene do przerobu i napraw 
pewierzonych wyrobów ze złota i platyny mogą doda
wać de przerabianych ł naprawJanych wyrobów złO'to 

i platynę w ilościach do 3fJJ/o ciężaru ;tych wyrobów liczo
nych w czystym ' kruszcu. 

2. Jednostki, Q których- mewa w ust. 1, obowiązane 
są prowadźić rejestr przerobu , złO'ta ', i platyny wraz z księ'
gą podatkową według odrębnie ustalonych wzorów. 

Rozdział 7 

Zasady gospodarowania odpadami oraz domem złota 
ł platyny. 

-§ 19. 1. Jednostki zużywające złete i platynę są obo
wiązane destarczać Menaicy Państwewej posiadany zJóm 
złota i platyny w celu rafinacji. 

2. Obowiązek określeny w ust. 1 nie detyczy Kom
bina{uWyrobów z Metali Szlachetnych 't Plateró)Y 
"Polsrebro" w zakresie złO'mu złeta i platyny pO'wstają
cege w jeg() za,k;ładach produkcyjnycp, który nadaje się '_~ 
dO' ponewnego wykO'rzystania do produkcji ' w tych ,za
kładach. ' 

3. Jednostki zużywające złoto i platynę są obo\-\fią: 
zane sprzedać Mennicy PaństwowejzłO'to i platynę uzy
skanę ze iłemu w dredze ' rafinacji, a Mennica Państwewa 
jest obewiązanaza'l~upić je w termiIllie 14 dni od dnia 
zakończenia rafinacji. 

4. W razie niedO'starczenia Mennicy ' Państwewej --;C'

przez jednostkę zużywającą złoto i platynę złomu w ilości 
zgłoszonej na dany rok. zgodnie z § 9 Mennica Państwe
wa meże odmówić sprzedania tej jed,nostce złota ' lub 
platyny w ilości, w jakiej nie destarczyła ena złomu tych . 
metali. ' 

5. Jednostki gospodarki uS'PołeczniO'nej obewiązane 

są destarczać Mennicy Państwowej złom złota i platyny 
w opakewaniu zabexpieczającym przed uszkodzeniem lub 
utratą wra-z: ze specyfiikiicją dkreślającą rodzaj złomu, 
jego' wagę oraz--w miarę możliweści i:lość złota lub pla\
-Łyny zawartą w złomie. 

6. Mennica Państwewa dO'kenuje rafinacji zł0!Du 
z~ota i platY1IlY w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia' 
złomu. " 

7. Ilość złeta i platyny odzYSkaną w wyńiku rafinacji 
określa się na podstawiebadtmiawykenanego -przez , 
Mennicę Państwewą. 

8. Warunki de~tarczania Mennicy Państwowej ,złomu 

-z:e stopów nJi.etwowych nie objętych katalegiem wyrobów 
z metaH szlachetnych oraz warunki rafinacji legO' złomu 
'Uzgadniane są pr~ez jednostki dO'starczające złO'm z Men-
nicą PaństwO'wą. . 

§ 20. 1. Jednostki zużywające złete lub ' platynę w 
'precesach produkcyjnych obO'wiązane są de gromadzenia 
odpadów zawierających .te metale oraz de ich zag()(SJpoc 
darowania , przez: 

1) wykerzystanie odpadów dO' produk,cji, ' 
2) odrzys.kiwanie złOiŁa i platyny w postaci koncentratów , 

we własnym zakresie, 
3) ;przekazywanie O'dpadów uprawnionym jednostkeIn/ 

specjailizującym się w. odzyskiwaniu złota i \platyny 
z odpadów. 

2. Odpady zawierające złotO' lub platynę ,meżna prze
znaczyć na cele nie wymieniene w-ust. 1 tylkO' wtedy, 
gdy odzyskanie z nich złota lub platyny byłO'by nieopła -

. calne. ' 

3. Jednes,t'kJi będące w posiadaniu nie zagespedaro-' 
wanych od/padów .złeta i 'platyny obewiązane są dO' infer
mewania Mennicy PaństWowej e pesiadanych żCIIPasac~ " '~ 
tych odpadów według stanu na dzień 31 grudnia każdego" 
roku. 

4. Mennica Państw ewa prewadzi centrallny rejestr nie ' 
zagesPO'darewanych odpadów zawierających złeto i phi: 
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--<'tynęoraz współdziała w · organizowaniu ich zagospoda
rowania. 

Rozdział 8 ' 

Przepisy Pl1zejściowe i końcowe 

§ 21. DOZaipas6wzłota' i platyny nie mają zaJStosowa
nia pr2episy § 4 ust. 6 i ,9 ut:hwały nr 226 Rady Ministrów 

. . ; z 'dnia 8 listopada 1982 ; r. . w sprawie zasad zaopatrzenia 
materialowo~technicznego w 1983 r. (Monitor Polski Nr 28. 

, poz. , 248). 

74 

§ 22. 11rac.i mocro2lPOfządzenie Ministra FiJ;lansów 
z dnia 22 sierpnia 1978r. w sprawie gospodarowania zło
tem i platyną (Dz. U. z ' 1978 r. Nr 21. poz. 93 i z 1979 r. 
Nr 26 • . poz. 154). . 

§ 23. Ro~orządzenie wchOdzi w życie zdOliem ogło
szenia z mocą 'od dnia 1 stycznia 1983 r. 

. Minister Finansów: S. Nieckarz 

ROZPORZĄDZENIE MJNISTRA ADMINISTRACJI, GOSP~DARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 21 marca 1983 r. 

w sprawie zmianv granic niektórych gmin w województwach: ciechanowskim, konińskim, łomżyńskim, 
nowosądeckim, ' olsztyńskim, ostrołęckim, ' płockim~ radom *im, słupskim, tarnowskim i wałbrzyskim. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 maja 1975 r~ 

o dwustopniowym 'Podziale administracyjnym Państwa oraz 
. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16. 

poz. 91) zarządza się. col następuje: 

§ L Włącza Się: l 

1), w województwie ciechanowskim: 
a) do gminy Radz~nów .obszar sołectwa Zgliczyn

-Glinki z gminy Bieżuń oraz obszar przysiółka 
Marysine'k z gmi,py Strżegow'o-Osada. 

b) do gminy Szreńs~ obszary sołectw Ługi i Sławkowo 
z gminy Bieżuń; 

2) w województwie konińskim do 'gminy Golina obszar 
sołectwa Lubiecz z gminy Słupca; 

/ '3) Vi wojewódnwie ł()~żyńSkim do gminy ,Zaręby Koś
cielne obszar ' kol<m!ii Brulino Up~kie z ' gminy Nur; 

c 4) W woje\Vództwle nowosądeckim do gminy Kamionka 
Wielka ohSżar rSołec~wa Jamnicahez prlZysiół'ka Kunów 
z gminy Chemniec; 

5) w wojewódzlt.wie ol~ztyń'Skim : , 

a) do gmi'ny MHomłyn część obszaru sołectwa Moz
gowo obejmującą miej.scowość Karnity z gminy 
Za/lewo. 

: h) do gminy Zalewo część otszaru sołectwa Koszajny 
obejmującą miejscowość. Dajny oraz część obsZ:lru 
sołectwa Wielki Dwór obejmującą miejscowo3ć 
Sadławki z gminy Małdyty; , 

6) w województwie ostrołęckim do gminy Wyszków 
obszar sołectwa Nowe Kręgi z gminy Somianka; 

7) w województwie 'płockinr 'rlo gminy Kutno obszar so
łet:twa Raci'borów z gminy Strzelce; 

8) w województwie radomSlkim: 
a) do gminy MogieInica obsźar sołectwa Jastrzębia 

z gmin y Premna. 
b) do gminy Pionki obszary sołectw BieIinyi 'Sucha 

z gminy Zwoleń; 
9) w województwie słupSkim do gminy Słup5'k obszar 

sołeotwa Krzemienica z gminy Postomino; 
10) w Wlojewództwie tarnowskim do gminy ,Bochnia 

obszary sołect'w Brzeżnica i Gorzków z gminy Rze- . 
'zawa; 

11) w wojewód2'Jtwie wałbrzyskim: 
a) do gminy , Bystrzyca Kło'dzkaczęść obszaru wsi 
. Jaworek o powierzchni 127.16 haz gminy Między-

lesie. ' 
b) do gminy Międzylesie część obszaru wśi Wilkanów 

o powier:zchni 74.31 ha z gminy Bystrzyca Kłod2Jka. 

§ 2. Wojewoda Wałbrzyski dokona w drodze zarzą~ 

dzenia szczegółoweg'O opisu odcinków granic w}'Illikają
cych z przepisów § 1 pkt 11 lit. a) i b). Zarządzenie 
to podlega opulbJikowaniu w dzienniku urzędowym wo
jewódzkiej rady narodowej. 

75, 

§ , 3. R07Jporźądzenie wchodzi w życie , z dniem 
kwietnia 1983 r. 

Min~ster AdmiIlliSt'l'dcji" GospodaPki Terenowej 
i Ochrony Srodowiska: T; Hupalowski 

R(i)ZPORZĄDZENI~ MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH 

z dnia 15 marca 1983 r. 

. ' 

w sprawie wysokości lzasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych. 

i 

-Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 9 dekretu z dnia 
28 października 1947 To ~ ubezpieczeniu roqzinnym (Dz. U, 
~ 1947 r. Nr 66. poz. 414. z 1950 r. Nr 20. poz. 170 i Nr 36, 
poz. 333), art. 12 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubez
pieczeniu społecżnym osób wykonujących pracę na rzecz 

jednostek gOSipodal'ki uspołecznionej na podstawie umo
wy agencyjnej lub umowy ' zlecenia :(Dz. U. z ' 1975 r. 
Nr 45. poz. 232. z 1976 r. Nr 40. poz. 235. z 1977 r. Nr :i2, 
poz. 140 i z 1983 r. Nr 5. poz. 33). a.rt. 11 dekretu z dnia 
4 marca 1976 r.o ub~z;piec:Zeniu społecznym członków 'wl-

-

-




