
P4en~ik Ustaw Nr 20 

1. Od prawomocnych orzeczeń organów wymienio
iltonych w usŁ 1--3 moźe być ,wniesiona rewizja nadzwy~ 
~ajna według przepisów dotychczasowych. 

, Art. 14. 1. Postępowanie wszczęte przed dniem wej 
~cia w życie niniejszej ustawy w okręgowych sądach pra
~y i ubezpieczeń społecznych toczy się przed właściwy
l11i sądami wojewódzkimi według przepisów dotychcza-
50wych~ 

2. Nieprawomocne orzeczenia wydane w sprawach 
przejętych przez okręgowe sądy pracy i ubezpie~zeń spo
łecznych do rozpoznania w wyniku przedstawienia tych 
sp,raw przez organy wymienione wart. 13 ust. 1, 2 i 3 
pkt l podlegają zaskarżeniu do , Sądu Najwyższego i ro,. _ 
poznaniu według przepisów dotychczasowy~h. 

,( 

3. Przepisy art. 13 ust. ~7 stosuje się odpo,wiednio. 

Art. t5. ' 1. Wszczęte przed dniem wejścia w źycie 
niniejszej ustawy w sądach rejonowyc'h i sądach woje
wódzkich sprawy. Vi których pracownik jest stroną po-
2waną, podlegają rozpoznaniu przez te sądy według prze· 
pisów dotychczasowych. 

2. Jednakże sprawy, w których orzeczenia sądu kon
czące postępowanie w sprawie zostaną w całośCi ' uchy
lone przez sąd rewizyjny po dniu wejścia wżycie ni
niejszej ust'!wy, będą przekazane sąrlomwłaściwym we
dług , przepisów 6bowiąźujących po tym dniu. 

3. Przepisy art. 13 ust. 5-1 stosuje s'ię odpowiednio. 

Art. 16. Ławnicy powołani do komisji poje,dnaw
czych, o których mowa wart. 2. zachowują, przez CZai 
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pełnienia funkcji członków komisji, prawa przysługujące 
im w związku z udziałem w orzekaniu w jednostkacll 
organizacyjnych wymienionych w art. 1. 

Art. 17. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest 
I _ 

mowa o: 

l) komisjach rozjemczych i komisjach odwolawctych 
do spraw pracy - rozumie si,E: przez to sądy rejo
nowe, 

2} okręgowych sądach pracy i , ubezpieczeń społecznych. 
~ okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych luh są

dach ubezpieczeń społecznych - rozumie się prze'l 
to sądy wojewódzkie, 

3) sądach pracy - rozumie się przez to odpowiednio 
sądy rejonowe lub sądy wojewódz~ie. 

Art. 18. Do czasu wydania przepisów wykonawczy::h 
przewidzianych w niniejsi.ej ustawie pozostają w mocy 
przepisy dotychczdsow~, jeżeli nie' są sprzeczne z prze· 
pisami niniejszej ustawy. nie dłużej jednak niż do dnia 
30 wrzesnia 1985 r. 

Art. 19. Dotychczasuwe zdkładowe komisje rozjem
cze, ' terenowe komisje rozjemcze oraz terenowe komisje 
odwoławcze do spraw pracy działają ' do dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy. 

Art. 20. Ustawa wchodżi w - życie z dniem l lipca 
1985 r. 
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USTAWA 

z dnia 18 kwietnia !Cł85r. 

o zmianie u.'1tawy - Kodeks postępowania cywilnego. 

Art. 1. W Kodeksie postępowania cywilnego wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) art. l otrzymuje brzmienie: 

"Art. , 1. Kqdeks postępowania cywilnego normuje 
'postępowanie sądowe w sprawach ze sto
sunków z zakr€su prawa cywilnego, rodzin- 
nego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak 
również w sprawach z zakresu ubezpieczeli 
społecznych ' oraz w innych sprawach, do, 
których przepisy tego Kodeksu stosuje się 
z mocy ustaw szczególnych (sprawy cy
wilne)."; 

2) wart. 11: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) o prawa 'niemajątkowe i łącznie z mml no
chodzone roszczenia majątkuwe,! , oprócz sprdw 
z Z1:lkresu prawa rodzinnego oraz spraw 
o uchylenie lIchwał organów spółdzielni;". 

bl pkt 3 skresla się. 

, eJ pkt 4 otrzymuje brzmieniet 

,,4) o pra'wa majątkowe,' w których wartość przed
miotu sporu plzewyżsld pięćset tysięcy 'lło
tych. gdy jedną ze stron jest jednostka gospą' 
darki llspołecznionej."; 
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3) wart. 53 wyrazy "pięciu tysięcy złotych" zastępuje 
al, wyrazami "dwudziestu tysięcy zlotych"; 

"} w art. 61: 

a) ł 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ l. W sprawach o roszczenia alimentacyjne 
organizacje społeczne ludu pracującego, któ' 
rych zadanie nie polega na provvadzeniu 
działalności gospodarczej, mogą wytaczać 
powództwa na rzecz obywateli. Wykaz tych , 
organizacji ustala Minister Sprawiedli-
woścL", 

b) dodaje s,ię § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. Organizacje społeczne; do których zadań 

statutowych należy ochrona środowiska, 
.ochrona konsumentów albo ochrona praw 
z tytułu wynalazczości, mogą w sprawach z 
tego zakresu wstąpić za zgodą powoda do 
postępowania w każdym ' jego stadium. W y
kaz tych organizacji ' ustala Minister Spra
wied I i waści."; 

5) art. 63 otrzymuje brzmienie: 

,.Art. 63. Org ii nizacje wymienione w artykułilch ' po
przedzających, Które, nie ' uczestniczą wl. 
sprawie, mogą przedstawiać sądowi istotny 
dlćl ' sprawy pogląd wyrażony w uchwale 
lub oswiadczeniu ich nalezycie umocowa· 
~ych orgariów."; 

6) w art. 87 dodaje się §4 i 5 w brzmieniu: 

,,§ 4. W sprawach związanych z prowadzeniem go· 
spodarstwa rolnego pęlnomocnikiem rolnika 
może , być również pizedstawiciel organizacji 
zrzeszającej rojników indywidualnych, której 
rolnik jest członkiem. 

f 5. W sprawach związa'n ych z ochroną praw kon
sumentów pełnomocnikiem może być przedsta· 
wiciel organizacji, do której zadań statuto
wych należy ochrona konsumentów."; 

. 7) wart. 111 w § 1 skreśla się pkt 3; 

8) wart. 163 w § 1 wyrazy "trzech tysl ęcy zł o tych" 
zastępuje się wyrazami "dwuiJastu ~lysięc y zło t ych"; 

9) wart. 168 § l otrzymuje brzmienie: 

"f 1. Jeżeli strona nie d ')konała w terminie czyn .. 
ności procesowej bez swojej winy, sąd na jej 
wlllosek postar,owi przywrócenie terminu: Po
stanowienie moie ' być wydane na posieclz,eniu 
niejawnym."; 

:10) w art. 197 wyrazy "właścivvy do spraw finansowych 
organ ' prezydium powi atowej (miejski e j, dzielnico· , 
wej) rady narodowej" zastępuje się \"'yrazami 
"właściwy urząd ' skarh0wy"; 

:11) wart. 328 § 1 otrzymuje brzmienie: 

J 
,,~ l. Uz<.:sadnie'nie wyroku sporządza się na żądanie 

strony zgłoszone VI terminie tygodniowym od 
dnia ogłoszenia ' sentencji wyroku. Zą.danie 
spóźnione ~ąd 'odrzuc"i na posiedzeniu nie jaw-

nym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku rów
nież wówczas, gdy wyrok zostal zaskarżony 

w ustawowym terminie.";, 

12) art. 32~otrzymuje brzmienie: 

"Art, 329. Uzasadnienie wyroku sporządza się w ter
mmle tygodniowym od dnia złożenia 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a 
gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od 
dnia zaskarżenia wyroku."l 

13) art. 331 otrzymuje bizmienie: 

"Art. 331. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko 
tej , stronie która Zilżądala sporząd:.:enia 

uzasadnienia."; 

j4) wart. 35-1: 

a) § 1 otrzyml1je brzmienie , 

,,§ l. Postanowienia ogłoszone na posiedzeniu \ 
jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy 
podlegają one' zaskarżeniu; i tylko na żąda
nie strony zgłoszone w terminie tygodnio
wym od dnia og łcszenia postanowienia , I;o
stanowienia te dOH~cza się tylko lej stro
nie, która z"żądała sporządzenia uzasadnie
nia i doręczenia postanowienia z uzasad
nie'niem.", 

b) w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Jeżeli ,postanowienie wydano na posiedzeniu 
jawnym" termin tygodniowy liczy się od dnia . w 
który'm zażądano jego doręczenia, a gdy żądania 

takiego nie było od dnia wniesienIa zaża

lenia."; 

- 15) wart. 388 w § l po wyrazach "do ponownego rozpo
znania" dodaje się wyr.azy "w innym składzie"; 

16) wart. 417 w § 1 zdanie pierwsze ,otrzymuje brzmie
nie: 

"Od· każdego prawomocneg8 orzeczenia konczącego 

postępowanie w sprŁiwie Ministel Sprawiedliwości, 

Pierwszy P'fe~es Sądu Najwyzszego i Prok'urator G~
neralny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a w spra
wie z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecz
nych - także Minister Pracy, Płac i Spraw Socjal
nych, moze złożyć rewizję nadzwyczajną, jeżeli orze· 
czenie ra7.ąco narusza prawo lub interes Polskiej Rze
czypospolitej Ludowe).,"; 

17) wart. 419 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. Jeżeli uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie 
było sporządzone, Sąd ' Najwyższy moż,e zażą

dać sporządzenia uzasadnienia przez sąd, który 
wyd a l orzeczenie."; 

18) w art. 423 § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Przepis paragrafu poprzedzającego ,nie ma za- , 
stosowania w- postępowaniu wywołan ym złoże

niem rewizji nadzwyc-zajnej w sprawclch z za
kresu prawa' pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Jednakże w postępowaniu w sprawach z zakre
su ubezpieczeń społecznych niedopuszczillne 
jest zawarcie ugody sądowej."; 

/ 

• 
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19) dział III tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej 
otrzymuje brzmienie: 

.. DZIAŁ III. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH 
Z ZAKRĘSU PR A W A PRACY I UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH 

Rozdział l 

Przepisy ogólne. 

Art. 459. Przepisy mmeJs7.ego rozdziału stosuje się 

w sprawa~h z zakresu prawa pracy, a tak
że w sprawach .z zakresu ubezpieczeń spo
łecznych. 

_Art. 460. I 1. Zdolność sądową i procesową ma tak
że zakład pracy,chociazby nie po.
siadał osobowości prawnej. a w spra
wach z zakresu ubezpieczeń społecz
nych zdolnoŚć tę ma organ rentowy. 

ł 2. W razie potrzeby ustanowienia dla, 
str()ny kuratora, postanowienie, o któ
rym oio~a wart. 69, może 'Zapaść 
również z urzędu. 

Art. 461. § 1. Powództwo w sprawacn z zakresu 
prawa pracy może być wytoczone 
bądżprzed sąd właściwości ogólnej 
pozwanego, bądź przed sąd, w któ
rego okręgu praca jest, . była lub mia
ła być wykonywana, bądź też przed 
sąd, w którego okręgu ' znajduje sitt 
zakład pracy. 

§ 2. W sprawach z zakresu ubezpieczeń 
społecznych . właściwy do rozpozna- . 
nia sprawy jest sąd .. w którego okrę
gu ma siedzibę organ rentowy, który 
wydał . zaskarżoną decyzję, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

§ 3. Sąd właściwy może na zgodny wnio
sek stron przekazać sprawę do rozpo
znania innemu sądowi równorzędne

mu, rozpoznającemu sprawy z zakresu 
prawa pracy lub ubezpieczeń społecz
nych, jeżeli przemawiają za tym 

"względy celowości. Postano-wienie w 
tym przedmiocie może zapaść na po
siedzeniu i1lejawnym. Sąd, któremu' 
sprawa została przekazana, jest zwią
zany postanowieniem sądu przekazu
jącego. 

Art. 462. W sprawach z za'kresu 'prawa pracy i ubez
pieczeń społecznych organizacje społeczne, 

o których mowa wart. 61. mogą powodo
wać wszczęcie' postępowania- na rzecz pra
cowników oraz ubezpieczonych. Przepisy 
art. 61-63" 'stosuje się . 'odpowiednio. 

. / 

Art. 463. § 1. Pracownik dochodzący roszczeń z za
kresu prawa pracy oraz ubezpieczony 
nie mają obowiązku uiszczania opiat 
sądowych . 

§ 2. Wydatki związane z czynnościami po
dejmowanymi w toku postępowania 

w sprawach z zakresu prawa pracy
o roszczenia pracownika - ponosi ' 
tymczasowo Skarb Państwa. Sąd' w. 
orzeczeniu kończącym postępowanie w 
instancji rozstrzyga o tych wydatkach, 
stosując odpowiednio przepisy o kosz
tach sądowych w sprawach cywil
nych, z tym że obciążenie pracownika 
tymi wydatkami może nastąpić w 
wypadkach szczególnie uzasadnio
nych. 

§ 3 Wydatki związane z czynnoscJami po
.. dejmowanymi w ' toku postępowania 

w sprawach z zakresu ubezpieczeń 
społecznych . ponosi Skarb Państwa. 

. . 
Att. 464. § 1. Odrzucenie pozwu nie IPoże nastąpiĆ 

z , powodu niedppuszczalności , drogi 
sądowej, gdy do rozpoznania sprawy 
właściwy jest inny organ. W tym wy
padku sąd przekaże mu sprawę. Pą

stanowienie " sądu o przekazaniu spra
wy może za.paść na posiedzeniu ' nie
jawnym. Jeżeli jednak organ ten 
uprzednio uznał się za niewłaściwy, 

I, sąd rozpozna sprawę· 

I 2. Wniesienie do ' sąd~ pozwu, przekaza
nego następnie stosownie do para
grafu poprzedzająceg ( ', wywołuje 

skutki, jakie ' ustawa w. ąże z wyto
czeniem powództwa . . 

Art. _ (M. § 1. Pelnomocnikiempracownib lub ubez
pieczonego ~może być również przed
stawiciel związku zawodowego albo 
pracownik zakładu pracy, w którym 
mocodawca jest lub był zatrudniony, 
a ubezpieczonego - także przed,sta
wiciel organizacji zrzeszającej emery
tów i renCistów. ( 

§ 2. Do odbioru należności zasądzonych 

na rzecz pracownika lub ubezpieczo
nego jest wymagane pełno'blocnictwo 
szczególne, udzielone po powstaniu 
tytułu egzekucyjnego. 

Art. 466. Pracownik lub -ubezpieczony _ działający bez 
adwokata może zgłosić w sądzie właści
wym ustnie do protokołu również treść 

środków odwoławczych i innych pism pro
cesowych, a także poprawki i uzupełnienia 
tych pism., 

Art. 467. § 1. NiezwłQcznie po wniesieniu sprawy 
przewodniczący lub wyznaczony przez 
Iliego sędzia dokonuje jej wstęPl1ego 
badania . 
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§ 2. Wstępne " b"danie spla wy poi ega na, 
ustaleniu. czy pismo wszczynające 
postępowapie .sądowe spełnia niezbęd

ne wymagania. pozwałające nadać 

mu dalszy biey, oraz na podj(~ciu czyn-
ności umo711wiających rozstrzygn ię- ' 

cie sprawy na pierwszym p{.siedzeniu. 

§ 3. Po wskpnym ' badaniu sprawy prze
wodniczący wzywa do usunięcia bra
ków formalnych pisma tylko wówczas. 
gd y braki te nie dą'dzą s ię usunąć 

w toku , czynności wyjaśniających. 

Art. 468 § 1. Sąd po.dejmie czynności wyjaśniające, 

jeze li przemawiają za tym wyniki 
wstępnego , badania sprawy , ' a także 

gdy sprawą me była przedmiotem 
postępow a nia przed komiSją pojed
nawczą . chyba że czynności te nie 
przyspieszą postępowania lub są ' oczy
wiście nieceJowez innych przyczyn. 

I 
§ 2. Czynności wyjaśniające mają na celu: 

1) usuni qcie braków formalnych pism 
procesuwych. w tym w szczegół

noscl dokładniejsze określenie

zgłoszonych żądań. 

2) w sprawach z zakresu prawa pra- i 

cy ..;... wyjaśnienie stanowisk stron 
oraz sklonien'ie ich do pojednania 
i zawarcia ugody, 

3) ustalenie. jakie z istotnych dla 
rozstrzygnięcia sprawy okolicz
ności są sporne ' między stronami 
oraz czy i jakie dowody należy 

przeprowadzić w celu ich wyja
śnienia, 

4) wyjaśilienie Innych okoliczności, 
mających znaczenie dla prawidło- , 

wego i szybkiego rozstrzygnięcia 

Sprawy. 

§ 3. Czynności wyjaśniające przeprowadza 
' się bez udziału ławników, 

§ 4. Postanowienie określające środki dol
wodowe i fakty podlegające stwier~ 
dzeniu może zapaść na posiedzeniu 
niejawnym, 

Art. 469, Sąd uzna zawal c:e ugody, , cofnięcie pozwu, 
sprzeciwu lub środka odwoławczego ofaz 
~rzeczeriie się lub ograniczenie roszczenia 
zanieoopuszczalne także wówczas~ gdyby 
czynność ta naruszała słuszny interes pra~ 

. cownik~ lub ube~,pieczonego. 

Art. 470, W razie podjęcia ' czynności wyjaśniają

cych lub zarządzenia osobistego stawien
nictwa na rozP rawę. strona , pozwana p;oo
winna być repr ezentowana przez osobę 

obeznaną ze stanem: ~ktytznym sprawy 
i uprawnioną do zawarcia ugody. 

, 
Pos. Be 

Art. 471. Termin rozprawy pOWlDlen być 'wyma
czony tak, aby od daty zakończenia czyn
nośct wyjaśniających. a jeżeli nie poĆljęt~ 
tych czynnosCl od daty wniesienia 
pozwu lub odwolania. do rozprawy niej 
upłynęło więcej niż dwa tygodnie, . chyba 
że zachodzą nie dające się usunąć prze-' 
szkody. 

Art. 472. § l. Sąd może wzywać strony. świadków. 
biegłych lub inne osoby w sposób. 
kt-óry uzna za najbardziej celowy, 
nawet z pominięciem sposobów . prze- ' 
widzian ycl! przez przepisy ogólne. je
żeli uzna to za niezbędne do p~zyspie· 
szenia rozpoznania spręwy. Dotyczy 
to również doręcz~ń oraz zarządzeń 

mająq,ch na celu , przygotowanie roz
P/ a wy. zwła.szcza ' zaŚ żądania przed
stawienia niezbędnych , do rozstrzyg
niqcia sprawy akt osobowych i innych 
dokumentów. ' 

§ 2. Wezwanie i doręczenie dokonane W, 
powyższy sposób wywołuje skutki 
p rze widziane w Kodeksie, jeżen jest 
niewątpliwe. że ,doszło ono do wia-

, domości adresat3. 

Art. 473, ,W sprawach przewidzianych w niniejszym 
o,ziale nie stosuje się przepisów ograni
czających dopuszczalność dowodu z. 
świadków i z przesłuchania stron .• 

Art. 474, W razie stwierdzenia ' w toku rozpozna
wania sprawy poważnego uchybienia prze
pisom prawa przez zakład pracy lub ' organ 
rentowy. sąd zwraca na , nie uwagę w!aś::-i· 

wemu organowi, a w razie potrzeby z,a
wiadamia o tym p'rokuratora. 

Art. 475. Jeżeli strona bez usprawiedliwionych po
wodów nie wykona w toku postępowania 
postanowień lub zarządzeń. sąd może skazać 
ją na grzywnę wędług przepisów o karach 
za niestawiennictwo świadka i odmówić 
przyznania kosztów lub zastosować jeden 
z tych środków; nie może jednak nakazać 
przymusowego sprowadzenia jej do śądu. 
Gdy stroną tą jest j!fdnostka gospodarki 
uspołecznionej, grzywnie podlega pracow
nik odpowiedzialny za wykonanie postano
wień lub ~ zarządzeń, a w razi~ niewyzna
czenia takiego pracownika lubniemożnośd 
jego ustalenia - kierownik tej jednostki. 

Art. 476. § 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy 
,rozumie się sprawy: 

l) o roszczenia ze stosunku pracy lub 
z nim związane. 

' 2) o roszczenia z innych / stosunkó w 
prawnych. do których z mocy c>d
rębnych przepisów stasuje się 

przepisy prawa pracy, : 
\ 
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§ 2. 

3) o odszkodowania dochodzone od 
zakładu pracy na podstawie pru>
pisów o świadczeniach z tytułu 

wypadków przy prac'y i chorób za
wodowych. 

Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń 

spofecznych rozumie się sprawy. w. 
których wniesiono odwołanie od de
cyzji organów rentowych, dotyczą-

cych:. ' 

II ubezpieczeń społecznych 
pieczenia repzlOnego, 

2) emerytur i rent, 
\ 

ubez-

3) świadcz~ń z funduszu alimentacyj
nego. 

4) innych świadczeń w sprawach na
leż~cych do właściwości Zakładu 
Ubezpieczeń Społeczńych. 

5) odszkodowań przysługujących w 
razie wypadków i chorób pozosta
jących w związku ze służbą woj

. skową albo fłużbą . w Milicji Oby
watelskiej lub Służbie Więziennej. 

§ 3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych rozumie się także spra
wy wszczęte na skutek niewydania ' . 

. przez organ rentowy decyzji we właś
ciwym terminie; 

§ 4. Przez organy rentowe rozumie Idę: 

§ 5 

1) oddziały Zakładu Ubezpieczeń Spo
łecznych i Biuro Rent Zagranicz
nych tego Zakładu, 

2) kolejowe jednostki organizacyjne. 

3) wojskowe orc;Jany emerytalne oraz 
organy emerytalne- resortów spraw 
wewnętrznych' i . sprawiedliwości. 
a także inne organyw.ojskowe i 
organy resortó'Y spraw wewnętrz
nych i sprawiedliwości 

- właściwe do wydawania decyzji w 
sprawach. o których mowa w § 2. 

Przez użyte w niniejszym dziale okre
ślenie 

l) pracownik rozumie się również: 

al członka rolniczej spółd:.delnf 
produkcyjnej, osobę świadczącą 

pracę na podstawie umowy o 
pracę na.kładczą oraz członków ' 
rodziny , i spadkobierców pra- , 
cownika, członka rolniczej spół

dzielni · produkcyjnej i osoby 
świadczącej pracę na podsti}.wie 

. umowy o pracę nakładczą, a 
także inne osoby,. którym z 
mocy ' odrębnych - przepJSOW 
przysługują roszczenia z zakre
su prawa pracy; 

bl . osob~ dochodzącą od \ zakładu 
pracy odszkodowania lub lIsta
lenia uprawnień do świadcz('ń 

na podstawie przepisów o. 
świadczeniach z tytułu wypad
ków przy pracy i chorób zawo· 
dowych. 

21 ubezpieczony rozumie się osobę 
ubiegającą się o: 

al świadczenie z ubezpieczeń spo-, 
lecznych lub z ubezpieczenia 
rodzinnego albo o emerytur .. 
lub rentę. 

b) ustalenie istnienia bądź nie
istnienia obowiązku ubezpie
czenia. jego zakresu lub wy
miaru składki z tego tytułu, 

cI świadczenia z funduszu alimen
tacyjnego lub o 'inne świadcze
nia wspra wach należących do. ' 
właściwości Zakładu Ubezpie-

\. cz~ń Społecznych • . -

dl odszkodowanie przysługujące w 
razie wypadku i choroby p~zo

stającej w związku ze służbą 

wojskową albo służbą w Milicji 
Obywatelskiej lub w Służbie. 

Więziennej. 

Rozdział 2 

P08tępowfłnł~ w sprawach z zakresu prawa pracy. 
/ 

Art. 477. W postępowaniu wszczętym z powództwa 
pracownika 'wezwania do udziału w spra
wie. ó którym mowa w art. 194 § 1 i 3,. 
sąd mOŻe dokonać równiez ~ urzędu. 

Art. 4771• § 1. 

12. 

Sąd wydając wyrok orzeka ' o roszcze
mach. które wynikają ż faktów przy
toczonych przez pracownika także 

wówczas, gdy roszczenie nie było 

objęte żądaniem pracownika ·lub gdy; 
było zgłoszone w rozmiarze ' mniej
szym niż usprawiedliwiony wynikiem 
postępowania. Przepisy o uzupełnie

niu wyroku stosuje się odpowiednio. 

" 
Jeżeli ' pracownik dokonalwyboru 
jednego z przysługujących iuu alter
natywnie roszczeń; a zgłoszone rosz
czenie okaże się nieu'lasadnione, sąd 

, mOŻe także z urzędu ' lIwzglp'dnić inne 
roszczenie alternatywne. 

\ 
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Art. 47"12. § 1. Zasądzając na l eżność pracownika w 
sprClwi:lch z zakresu prClwa pracy, sąd 
z urz(~du nadCl w yrokow i przy jc'Y o 
wydaniu rygor' natychmiastowej wy
koncllności w częsc i nie przekraczaJą

ce j pełnego jednomiesit;cznego WVlld

g rodzenia p racownika Priepis art. 334 
§ 4 i art. 335 § l zdanie drugię sto
suje się odpowiednio; nie stosuje si~ 
przepisu a r t. 335 § '2. , 

§ 2. } Uznając wypowiedzenie umowy o pra-
: cę za bezskuteczne sąd na wniosek 
pracownik a mo.że w wyroku na/ożyć 

na zak ł ad p racy obowiązek dalszeuo 
zatrudnieni a pracownika do czasu 
prawomocn ego rozpoznania sprawy. 

Art. 4773• § 1. Sąd rewizyjny nie jest związany gra
nicami ani wniosków, ani podstaw 
rewizji. 

§ 2. Sąd rewizyjny rozpoznaje. sprawy w 
sk ladzie jednego .s ędziego ja ko prze
wodniczącego i dwóch ławnik ów. W 
takim składzie sąd rewizyjny rozpo.
znaje sprawę także wó".rczas, gdy 
przepis dopuszcza rozpoznClnie środka 

odwoławczego na pos iedzeniu nie
jawnym. Prze pis art. 47 § 3 stosuje 
się odpowiednio. 

Art. 477'~ § 1. Jeżeli . przyczyni się to w sposób 
istotny do przyspieszenia post r;powa
nia. sąd rewizyjny przeprowadzi! do
wody uzupelniające llib p onćlwia nie 
które dowody przeprowadzone pl'zez 
sąd piHwszej in stancji. Sąd może . do
konać na tej pod stawie nowych usta 
leń, jeże li nie jest do tego konieczne 
p onowne przeprowćldzenie postE:powa
nia dcwodowego w całośc i lub w 
znacznej części. 

§ 2. Sąd rewizyjny ni e może jedni!k doko
nać nowych ust i.ll erl oclmienn ych odl 
ustaleń sąd u pierwszej instancj i. je .. 
że li były hy one w y ł ącznie wynikiem 
'innej oceny wiarygodności zeznań 

świadków lub stron, chy ba że ponow
nie przeprowadził dowód z zeznań 

tych swiadków lub stron. 

§ 3. Przepi sów §:t i 2 nie stosuje się W! 

post~pcwiln iu przed Sądem Najwyż

szym. 

Art. 4,776. §1. Sąd rewizyjny - 'Poza wypadkami 
określonymi wart. 388 § 2 i 3 -
uchyla zaskarżony wyrok jed ynia 
wówczas , gdy wyd ćlllie wyroku co do 
is toty sprawy wymagałoby ponownego 
prze pro\\;~dzenia p6stępowania dowo
dowego W calośc; i lub w znacznej 
CZE,SC i. 

§ 2. Przepisu § l ni e stosuje się w postę

powaniu przed Sądem Najwyższym. 

A rt. 4778• Jeże li w w yroku z iJsądzono roszczenie na 
rzecz prace wnika, sąd rewizyjny nadaje 
t.ytułowi egzekucyjnem u z urzędu klauzulę 

w ykonalności w dniu ogłoszenia orzeczenia 
i wydaje go uprClwnionemu. Nie dotyczy 
to jednak .Sądu Najwyzszego. 

Art. 4777• Przepisów art. 464, 467, 468, 470-473 I 
4778-477' n ie stosuje się w sprawach, w , 
których pracownik jest stroną pozwaną. 

R ozdziiJ ł 3 

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń 
społecznych. 

Art. 4773• § L Sprawy. w których wniesiono odwo
ł an i e od decyzji organów rentowych. 
n ależą do właściwości sądów woje-
wódzkich. • 

§ 2. Od orzeczen sądów w ojewódzkfch. 
wydanych w sprawach, o których mQoo 
wa w § I, ni e p l'zys ługują środki od
woławcze. 

A rt. 477Q
• § 1. Odwol C' nia od decyzj i organów rent()4 

wych wnosi się na piśmie ·do organu. 
który wydał decyzję, lub do protokołll 
sporząd zonego przez ten organ, w ter
mi nie miesiąca od doręczenia odpisll 
dec yzj i. 

§ 2. Org an rentowy, o którym mowa VI' 

§ 1. przekazuje niezwłocznie odwoła

nie wraz z aktami sprawy dos"dll 
z zachowan iem przepi,sów odrębnych. 

Organ tpn , jeżeli uzna odwołanie VI 

c a łośc i Zi! słuszne, może zmienić lubi 
uC'h yl i ć: zaskarzoną decyzję. W tym 
wypadku odwolani u nie nadaje si. 
da lszego biegu. 

§ 3. Sąd odrzuci odwołanie wniesio-
ne po upływie terminu, chyba że! 

przekroczenie terminu nie jest nad- · 
mierne i nastąpiło z przyczyn nieza
leżnych od odwołującego się. 

§ 4. Jeżeli organ rentowy nie wydał de
cyzji w terminie dwóch miesięcy. 

licząc od dnia zgłoszenia roszczehia 
w sposób przepisany, odwołanie 

można wnieść w każdym czasie po 
upływie tego terminu. 

§ 5. Ubezpieczony może również wnieś~ 
odw0ła nie - z wyłączeniem odwoła· 

nia , o któ rym mowa w § -4 - do 
protokołu w sądzie właściwym do roz
poZnć1 nia sprawy albo w sądzie właś. 

ci wym dla jego miejsca zamieszkania.. 
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§ 6. Sąd. do którego wnięsiono odwołanie. 
niezwłocznie . przekazuje protokół 

organowi. cd którego pochodzi za· 
skarżona decyzja. chyba że sąd ten 
jest właściwy do jego rozpoznania. 
W tdkim wypadku przewodniczący 

niezwlocznie zażąda akt sprawy i na
da bieg odwołaniu. przesyłając odpis 
protokcłu llrgdnowi, od którego po
chodzi zaskarżona decyzja. 

Art. 47718• § 1. Odwołanie powinno zawierać oznacze
nie zaskarżonej decyzji. określenie i 
zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wnio
sków oraz podpis ubezpieczonego albo 
jego przedstawiciela ~stawowego lub 
pełnomocnika. _ 

§ 2. Jeżeli ubezpiec"zony zgłosił nowe żą
danie. dotychczas nie rozpoznane 
przez organ rentowy, sąd przyjmuje 
toż4danie do protokołu i przekazuje 
go do rożpoznania organowi rento
wemu. 

Art.A7711 • § 1. Stronami są " ubezpieczony, inna oso
ba, której praw i obowiązków doty

"· czy· 'zaskarzona decyzja, organ rento
wy i zainteresowany . 

§ 2. Zainteresowanym jest ten. czyje pra
wa lub obowiązki zależą od rozstrzyg
nięcia ·· spraw y. Jeżeli osoba taka niej 
została wezwana do udziału w spra· 
wie przed organem rentowym. sąd 

wezwie ją do udziału w postępowaniu 
bądź z urzędu, bądź na jej wni08E:k 
lub na wniosek jednej ze stron. 

Art. 47711• Nie jest dopuszczalne zawarcie ugody. 

Art. 47711• Zmiana przez organ rentowy zaskarżonej 
decyzji · przed rozstrzygnięciem sprawy 
przez sąd przez wydanie decyzji 
uwzględniającej w całości lub w części 

żądanie strony ~ powoduje umorzenie 
postępowania w całości lub w części. Poza 
tym zmiana lub wykonanie decyzji nie 
ma wpływu na bieg sprawy. 

Art. 47711• § 1. Sąd oddala odwolanie. Jeżeli nie ma, 
podstaw do jego uwzględnienia. 

§ 2. W razie uwzględnienia odwołania sąd 
zmienia zaskarżoną decyzję w całośCi 
lub w części i orzeka co · do istoty 
sprawy. 

ł 3. Jeżeli odwolanie wniesiono w związ
ku z niewydan·iem decyzji prze:.:t:-irgan 
rentowy. sąd w razie uwzgJ,,'Zbh'mia 
odwolania zobowiązuje organ rento
wy do wydania decyzji w określonym 
tel'minie, zawiadamiając o tym organ 
nadrzędny, lub orzeka co do istoty 
sprawy. I 

Art. 4nl~. Poza tym w postęj)owanłu w sprawach z 
zakresu ubezpieczeń społecznych stosuJe 
się odpowiednio przepisy art. 4773_477~."1 

20) w art. 480: 

a) dotychczasową treść . oznacza się jako § 1. 

b) dodaje się § 2 w brzmieniu: 

.,§ 2. Minister Sprawiedliwości może, w drodze 
rozporządzenia, przekazać właśdwym sądom 

czynności wykonywane w postępowaniu na
kazowym i upominawczym przez państwowe 
biura notarialne. W takim wypadku prze
wodniczący może zarządzić rozpoznanie . w: 
postępowdniu upominawczym sprawy o rosz
czenia nadające się do. rozpoznania w tym 
trybie także wówczas, gdy powód nie żądał 
wydania nakazu zapłaty."; 

21) wart. 498 wyraz "dwóch" zastepuje się wyrazem 
"dziesięciu"; 

22) wart. 509 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

,,9) rozstrzygnięcie sporu między radą pracowniczą 

. przedsiębiorstwa a dyrektorem ,przedsiębiorstwa 

albo między tymi org~n~mi a organem założy
cielskim lub sprawującym nadzó.r nad przedsię

biorstwem. 

10) rozstrzygnięcie sporu między radą zrzeszenia 
przedsiębiorstw lub dyrektorem tego zrzeszenia 
a organem sprawującym nadzór ' nad zrzesze
niem."; 

23} wart. 545 w § 4 wyrazy "pięciu "tysięcy złotych" 
zastępuje się wyrazemi "dwudziestu tysięcy złotych", 

24) wart. 635 w § 2 wyrazy "właściwy organ admini
stracji finansowej pierwszej instancji" zastępuje się 
wyrazami "właściwy urząd skarbowy"; 

25) w ait.,637 w § l wyrazy "wlo<;ciwego ' organu adm i
nistrac ji finansowej pierwszej instancji"zastr;puje 
się wyrazami "właściwego urzędu skarbowego"; 

26) w art. 655 w § 1 wyrazy .. właściwego organu admi
nistracji finansowej pierwszej instancji" zastępuje 
się wyrazami "właściwego urzędu skarbowego"; 

27} w tytule II księgi drugiej części pierwszej po dzia
le IV dodaje się dzial lVa w brzmieniu: 

"DZIAŁ lVa. SPRAWY Z ZAKRESU PRZEPISOW 
O PRZEDSIĘBIORSTWACH PAJ'rSTWOWYCH 

I O SAMORZĄDZIE ZAŁOGI PRZEDSIĘ&IORSTWA 
PAJ\lSTWOWEGO. 

Art. 69P. § 1. Sprawy o Iozstrzygnięcie sporu mię

<;Izy radą prdcowniczą przedsiębiorst

wa a ·" dyrektorem przedsiębiorstwa 
aJbo mięcrzy tymi organami a organem 
założycielskim lub sprawującym nad
zór nad przedsiębiorstwem oraz mi~· 
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dzy radą zrzeszenia przedsiębiorstw 

lub dyrektorem tego zrzeszenia a 
organem sprawującym nadzór nad 
zrzeszeniem rozpoznają sądy rejono
we właściwe dla miasta będącego 

siedzibą sądu wojewódzkiego. 
\ 

§ 2. Minister _ Sprawiedliwości może. w: 
drodze rozporządzenia. powierzyć roz
poznawanie spraw wymienionych w 
paragr'a fi,e poprzedzającym także in-
nym - sądom rejonowym. a w wypadku 
gdy w siedzibie sądu wojewódzkiego 
ma siedzibę więcej sądów rejonowych, 
określić. które z nich będą właści we 
do rozpozn3wania tych spraw. 

Art. 691 2• Właściwy jest sąd miejsca siedziby przed
siębiorstwa (zrzeszenia). z którego działal

nością wiąże się przedmiot sporu. ' 

Art 691 8; W sprawach. o których mowa wart. 691 1, 

zdolność sądową mają ' ponadto dyrektor 
przedsiębiorstwa i dyrektor zrzeszenia 
przedsiębiorstw, działający w tym cha- 
rakterze. oraz rada pracownicza przedsię

biorstwa i rada zrzeszenia przedsiebiorstw. 

Art. 691'. W imieniu rady , praccwniczej przedsię

biorstwa może występować każdy wyzna
czony przez radę jej członek. 

Art. 691'6. § l. Pełnomocnikiem rady pracowniczej 

Art. 691 8• 

może być również każdy pracownik 
przedsiębiorstwa. któremu przysługuje 

' bierne prawo wyborcze do orgonów 
samorządu załogi przedsiębiorstwa. lub 
radca prawny nie -zatrudniony w tym 
przedsiębiorstwie. 

§ 2. Pełnomocnikiem dyrektora przed się

biorstwa może być również radca 
prawny lub inny pracownik przedsię

biorstwa. 

§ 3. Pełnomocnikiem dyrektora przedsię

bIOrstwa i Jady pracownipej w spra
wach między nimi a organem założy
cielskim- lub organem sprawującym 

nadzór nad przedsiębiorstwem może 

hyć również radca prawny przedsię-

' biorstwa . chyba że \lliędzy dyrekto
rem a radą zachodzi sprzeczność inte
resów. 

Przepisy art. 691' 'i 691 ~ stosuje się odpo 
wiednio do rady ' zrzeszenia przedsię-

biorstw. a ,przepis art. 69P - także do 
dyrektora zrzeszenia. 

Art. 69F. Orzeczenie rozstrzygające spór może - za
paść tylko po p,rzeprowadzeniu rozprdw y. 

Art. 691 8• Koszty -post~powania obciążające zarówno _ 
radę pracowniczą, jak i dyrektora przed. 
siębiorstwa ponosi przedsiębiorstwo, a 
obciązające radę zrzeszenia przed s i ę 

biorstw lub dyrektora tego zrzeszenia po
nosi ZI zes'zeniei 

Art. 691 '. 'Przepisów mnleJszego działu ni'e stosuj~ 
się w sprawach O odszkodowanie."i . 

28) w art. 762 w § 1 wyrazy "trzech tysięcy złotych" za· 
stępuje się wyrazami "dwunastu tysięc:y złotyc.h"( 

( 

29) po art. 767 dodaje się art 7671 w brzmieniu: · 

"Art. 7671.. § 1. Jeżeli komornik na podstawie t~ 
tulu wykonawczego wydanego je .. 
dynie przeciwko dh: .. nik owi doko
na/ zajęCia przed.mi<· ów stanowią

cych majątek wspó \ y dłużnika l 
jego małżonka, sąd w razie zloże

nia na tę czynność skargi ptzez 
małżonka dłużnika oraz podniesie
nia zarzutu z art. 41 § 3 Kodeksu 
rodzinnego I ' opiekuńczego orze~a 
również po przeprowadzeniu rozpra
wy o oglaniczeniu lub w y łączeniu 

możliwości zaspokojenia się przez 
wierzyciela z majątku wspólnego. 

30) wart. 786: 

§ 2. Na postanowienie sądu wyd ane w 
sprawie. o której mowa w § 1. przy
sługuje zażalenie."; 

a) dotychczasową treść oznacza się jako § 1, ' 

bl dodaje się § 2 w brzmieniu : 

,,§ 2. Jeżeli : obowiązek wypłaty wynagrodzenia 
zasądzonego w orzeczeniu przywracającym 
do pracy lub ustalonego w ugodzie je~t 

uzależniony od podjęcia przez pracownika 
pracy, klauzulę...--wykonalności -w części d .. ,· 
tyczącej tego wynagrodzenia nadaje się po 
stwierdzeniu. że pracownik podjął pracę,"; 

31) w art. 814 § 3 otrzymu je brzmienie: 

..§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika OPI Z 

przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie. 
poza .mleJscem 'zamieszkania, przedsiębiorst
wem. zakładem oraz gospodarstwem dłuznika 
może nastąpić na podstawie pisemnego zezwo ' 
lenia. właściwego prezesa sądu rejonowego. W 
wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszuka
nie może byĆ' dokonane b(>z zezwolenia, jed
nakże czynność tak t; musi być niezwłocznie 

po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia 
pi'ezesowi sądu rejonowego."; 

32) wart. 831 w § 1 w pkt 4 liczbę ,,25" zastępuje się 

liczbą .. 75"; 

:n) w ar t RaG w § I wyrazy "do tllech tysięcy złotych" 
....zdsh~ pllje się wyrazami ;,do dwunastu tysięcy zło
\ ;ych"; 

34) w art. 91 5 § 1 otrzymuje brzmienie: 

.. § l. Sąd rozpozl}aje wnics"k po wezwaniu i wy
sł uch,aniu stron, jeżeli się stawią,"; 
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35) wart. 954 w pkt 2 wyrazy "wydziałowi finansowemu 
prezydium powiatowej (miejskiej; dzielnicowej) rady 
narodowej" zastępuje się wyrazami "terenowemu 
organowi administracji państwowej stopnia podsta
wowego i urzędowi skarbowemu" j 

36) wart. 1025: , 
a) w § l: 

- po pkt' l dodaje się pkt I a w brzmieniu: 
.. la) należności alimentacyjnej", 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2)- należności za pracę oraz renty J tytułu 
odszkodowania Za wywołanie choroby, nie: 
zdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, 

jak również koszty ostatniej choroby i 
zwykłego pogrzebu dłużnikaj", 

b) w § 3 wyraz "czwartej" zastępuje się wyrazem 
"szóstej", a wyraz "siódmej" zastępuje się wy
razem "ósmej";" 

37) w art. 1052 wnazy "tysiąc pięćset złotych" zastępuje 
się wyrazami "sześć tysięcy złotych", a wyrazy 
"pięćdziesięciu tysięcy, złotych" zastępuje się wyra
zami "dwustu tysięcy złotych"; 

38) w art. 1053 § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Wymierzając grzywnę, sąd orzeknie jednocześ
nie ~ na wypadek nieściągnięcia - zamianę 
grzywny na areszt, licząc jeden dzień areszt~ 
za sześćset złotych grzywny. Ogólny czas 
trwania aresztu nie moze w tej samej Iprawie 
przekroczyć sześciu miesięcy. Przepis art. 762 
§ .( stosuje się odpowiednio." 

Art. 2_ Wart. XII ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
- przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilne
go (Dz. U. Nr 43, poz. 297) w zdaniu drugim dodaje się 
na końcu wyrazy "orazspraw z zakresu przepisów o 
przedsiębiorstwach państwowych 'o samorządzie załogi 
przedsiębiorstwa państwowego". 
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. . 
~rt. 3. Przepisy art. 328 § 1, .art. 329, 331 i 357 Ko

deksu 'postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym ' 
niniejszą ustawą stosuje się do orzeczeń wy'danych po 
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. . 

Art. 4. § 1. Wszczęte przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy przed sądem wojewódzkim sprawy: 

1) z zakresu prawa rodzińnego, 

2) o uchylenie uchwał organów spółdzielni, 

3) przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez funkcjonariuszy Władzy L admini
stracji państwowej przy wykonywaniu powierzonych 

, im czynnośc1, ' " 

4) o prawa majątkowe, w których właściwość sądu wo
jewódzkiego zależna jest od wartości. przedmiotu 
sporu, mimo że wartość ' ta nie przewyższa 500 tysię-
cy złotych, ' 

5) o rozstrzygnięcie sporu między radą pracowniczlł 

a dyrektorem przedsIębiorstwa albo ' między tymi 
organami a organem założycielskim lub sprawującym 
nadzór nad przedsiębiorstWem, 

&) o rozstrzygnięCie sporu międży radą zrzes~enia przed
się,biorst~ lub dyrektorem tego zrzeszenia a' organem 
sprawującym nadzQr nad zrzeszeniem 

podlegają rozpoznaniu przez ten sąd, jeżeli był onj 
właściwy w chwili" wniesienia sprawy. ' 

§ 2. Jednakże sprawy, w których wyroki sądów 
wojewódzkich zostaną w całbści uchylone przez Sąd Naj
wyższy po drliu wejścia w życie niniejszej ustawy, będll 

przekazane właściwym sądom rejonowym. / 

Art. 5. Ustawa , wchodzi w życie z dniem l lipca 
1985 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłońskl 
Sekretarz ,Rady Państwa: J. Szymanek 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
~ . 

Z dilia 15 kwietnia 1985 r. 

~ sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundu'!z Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń 
w 1985 r. 

Na podstawie art. 3 ust. 8 pkt :2 lit. a) ustawy z dnia 
29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji 
Zaw,odowej (D2f U. Nr 75, poz. 334) zar~dza się, co 
następu je': 

§ 1. 1. Zwalnia się od obciążenia, o którym mowa 
wart. 2 ustawy ,z dnia 29 grudnij:! 1983 r. o Państwowym 
Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 
334), przyrost wynagrodzeń 'w 1985 r. z tytułu realizacji: 

l) produkcji związanej z od-rabianiem 'zaległości powsta
łych w I kwartale 1985 r. w . wyniku ostrej zimy 
w produkcji j.ednoste,k gospodarczych przemysłu hut
niczego i przemysłu chemicznego do wieJkości okreś
lonych w uchwale nr 149 Rady. Ministrów z dnia / 
19 listopada 1984 r. w sprawie centralnego planu 
Tocznego na 1985 r., 

2) dorlatkowej produkcji wyrobów przemysłu chemicz
nego i lekkiego, przeznaczonych na zaopatrzenie ryn-

ku, ponad wielkości określone w uchwale, o której 
mowa' w pkt L oraz dodatkowych dostaw pozostałych 

,wyrobów, określoQych w wykazie ustalonym przez 
Ministra Przemysłu ChemiGznego i Lekkiego w poro
zumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług. 

3) dodatkowej produ!}c ji wyrobów, przeznaczon ych dla. 
lecznictwa ' krajoWego, p~nad wielkOŚci usta)onew 
zatączniku nr 2 ' do uchwały nr ' 97 Rady Ministrów 
Z dnia 13 lipca 1984 r. w sprawie instrumentów stelO
wan'ia realizacją planów centralnych oraz za.mówień 

rządowy('h,i programów operacyjnych na 1985 r., 

4) produkcjimi:1szyn, urządzeń . i konstrukcji śtalowych 
dla inwestycji okre';lonych w porozumieniu między 

Rządami Polskiej Rżeczvp .. 's,politej Ludowej i Związ

ku Socjalistycznych Republik Radżieckicij z dnia 
29 listopada 19R3 r. owspólpracy prz), zakończeniu 

budowy zBkładów hutniczych w Polskiej Rzeczypos-
. politej Ludowej. 




