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, zastE:pc~ czlonka,. Trybuna}u, Stanu w miejsce czIonka 
. n.ie mogqcego peJllit swych furikcji, 

4) kieruje sprawy na posiedzenia j ' rozprawy oraz wy
znacza lch terminy i ustala porzqdek dZienny, 

5) wydaje zarzqdzenia poza rozprawq, 
6) zalatwia korespondencj~ Trybunalu. 

171' - ____ -'-_____ ~ ___ Poi. 135 f T36 

wedlug :przepis6w ·dotyczqcych wykonywania wyrok6w 
sqdow . powsz,echnyeh wsprawach karnych. 

• §6 . . W~zasie . rozpraw S~dziowieTrybllnalll Stanu 
. uzywaj4 stroju urz~dowego: togi i biretu. . 

§ 1. Protok61 r'ozpraw'y spisuje osob'a posiada jqca 
. -kwafifikacje s~dziowskie; niezaleznie odspisania proto
~olu' sporzqdzasi~ stenogram , czynnosci. § 3. 1. OkresJone w przepisach Kodeksu Post~po~ 

wania karnego uprawnienia i obowiqzki prezesa' sqdu 
ipr'zewodniczqf::ego wydzialu ' przyslugujq odpowiednio ,' § 8. J,ezeli po rozpoczE;ciurozprawy gI6w-nej. a pr·zed 
przewodniczqcemu Trybunalu Stanu. wydaniem wyrol.<:u. up!ynie kadEmcja sp,dzi6w Trybunalu 

2. ' Okreslone w Ust. 1 oraz w ~ 2 uprawnienia i obo- Stanu. Trybunal ten ukonczy spraw~ w dotychC'lasowym 
wiqzki prz1lwodniczqcego Trybunalu Stanu przyslugujq sk!adzie; w razie jednak odroczEmia rozprawy rozpoz
odpowiednio jego zast~pcylub ' w.yznaczonemu prz~z nie·. nanie sprawy przejmie Tryounal Stanu w nowym 
go. sp,d,ziemu Trybunalu Stanu. skJadzie. 

§. 4. Po otrzymaniu uchwaly Sejmu 0 pociqgni~ciu§ 9. W , zakresie czynnoscl 1'Iybunalu, Stanu w spra· 
do odpowiedzialnosci konstytucyjnej ' oraz uchwalyI\o- w,ach nie I,lreglllowanych niniejszym regulaminem stosuje 
misji Odpowiedzialnosci Konslytucyjnej w tej sprawie , si~ odpowiednio przepisy, obowiqzujqce w ' SC}dzie Naj
przewodpiczqcy niezwlocznie nadilje im _bieg oraz za- wyzszym. 
fZqdza dor~czenie ich odpis6w oskarzonym, oskarzycie-
lorn i ustanowionym obroncom. ' 

" . § 5. I. Przewodniczqcy kieruje do wy!wnania orze
czenia Trybunalu Stanu oraz zarzC\9zenia ' i ' nadZOftlje 
ich wykonanie przez inne' organy panstwowe. 

2. Wykonywanie wyrok6w Trybunalu Stanu nalezy 
do Sqdu Wojew~d~kiego w Warszawie i jest prowadzone ' 

§ 10. ' Obslng~ kancelaryjnq Trybunalu Stann .oraz 
czynnosci sekretariatu wykonuje BiuroPrezydialne SC}du 
Najwyzszego: , , , "' .. 

§ 11.U~h~ala wchodzi w' zycie , z dniemogfuszenia. 

Marszalek Sejmu: S. Gucwa 
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UCHWAtA ··Nr ; 127RADY ' MINISTROW 

," 
. z dnia ,.( czerwca 1982 r. 

w sprawie okreilenia wykazu towarow i . uslug, na ' ktOre ·. ustala si~ ceny regulowane. " 

Na podstawie art. 7 usl':.-2 lIstawy z~ dilia 261uteqo 
1982 r. 0 cenach (Dz. U. Nr 7, poz. '52) ~ad'a ' ~in(str6w~ 
uchwula, co nast~pllje: 

§ 1, 1. Okresla si~' wykaz towar6w i uslug, na ktore 
ustala si~ ceny regulowane, jak nizej: . 

I) tawary i uslugi. ktorych produkcja - Jub swiadczenie 
Sq dotawane przez Panstwo, 

2) materia~y, jesli ich dostawa ll1tst~puje na podstawie 
rozdzielnikow lub' sqobj~te ooowiqzkowYID pas red
nictwem, zgodnie Z odr~bnymiprzepisami, 

3) tawary b~dqce srodkami spozycia 0 charakterze 
'standardowyrri oraz us!ugi wymienione w liscie ; sta
nowiqcej zalqcznik nr 1 do uch~ialy, 

4) ' surowce i materialy pochodzqce z zakupow woln6-
dewizawych, jezeli ich., import nast~puje W ramach 
centrdlnie przyznawanych na ' ten cel srodkow de~ 

wizowych, 

5) obiekty v.: ielo rodzinnego budownictwa mieszkaniowe
go i ich remonty oraz inne nieprodukcyjile ohiekty 
finans,owane z · budze tu Panstwa, wymienione w lis
cie' stanowiqcej zalqcznik nr 2 do uchwaly. 

6) d ostawy energii cieplnej przez uspotecznionych pro
ducentow i dystrybutorow, 

7) niektore uslugi swiadczone ' przez przedsi~biorstwa' 

uzytecznosci publicznej oraz zakJady budzetowe, it 

a) . wst~pdo ' parj(ow '" miejskich, ogrod6w' zoologici. 
nych, lazni, cisrodk-6W rekreacyjnd-wypoczynk-o
wych oraz kqplelisk, 

, b) Oczyszcianie ' uJic iplacow · oraz wyw6z ' nieczy
stosci, 

c) uslugi pogrzebow~. 

2. Przez towary, 0 ktorych mow<i w ust. · 1 pkt 3, 
nalezy , rozumiec · towary wy twac'zane w kr,aju, ', a w ' od, . 
'niesieniu doartykul6w zywnosciowych" wymienionych 
w ·' cz~sci , I zalqeznika nr 1-·do uchwaly ~ rowniez ta
wary importowane. 

3. Przepis ust. 1 pkt 2nie dotyczy odziezy ochron
nej i . spiz~tu ochrony osobistej oraz sk6r SUTOWyCIt 

przeznaczonych dla futq;arstwa. 

4. Jez'eli obiekty, 0 kto rych mowa w ust. 1 pkt 5 : 

l)objp,te , Sq zad aniem inwestycyjnym 0 charakterze 
produkcyjriym, ceny tych obiekt6w Sq cenami umow· 
nymi, "' , 

2) stanowiq zadanie inwestycyjne i obejmujqobiekty 
o charakterze produkcyjnym. ceny tych ostatnich 
obiektow Sq cenami reguloWjlnymi. 

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dhiem ogloszenia 
obowiqzuje do dnia 31 grudnia 1982 r. 

mianowicie ; ) '." Prezes RadyMinistrow: gen. armii \ty. Jaru zel ski 
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Za~znik ol I do ucbwafY wI2? Hady . 
Miolstrow z dnia ' " curweli 1932 t. 

tpoz. 136) 

LISTA 

SnODKOW SPOlYCIA 0 CHARAKTERZE STANDARDOWYM I USLUG. NA KTORE USTA,LA SIIj; CENY REGULOWANE 

Lp. 

Symbol 

systerna tyeznr·go 
wykazu wyrob6w 

(SWW) 

W yszezegolnienie 

----1---------------\-----------------------------
2 I 3 1. 

1 

~ 
3 

~ 

5 

6 
7 
8 

9 
lU 

11 

12 
13 

14-

IS 

16 

17 
18 
19 

20 

21 

23,t (bez 2342. 
2343·1; ·2) 

2353·3 
2462·6 

2462·5 •• 73, .79, 
2463·9 

2,1,63·9. 2464·9 

252:)·1, 
2525· 7. 
2529·13 

2413 
2,tU 

, 

,. 

1917·11 

191 7·14 
1917-1 9 

1917·21 

. 1917·22 

1917·33 

1927·316 (do · 319) 
1927·:326 (do · 329) 
1927·:336 hht · 339) 
1927· 346 (ci,o .3,1.9) 

I 2013·I(do ·5) 

I. Artyku!y zywnosciowe 

'Ryby lUorskie i przetwory z tyeh ryb 

Konse l'WY ~,Bobo· Vita" i odzywki spo' 
.iywcze dla dzieci do 3 la t: 

-- mleczne mieszullki odzywcze 
-- przetarte owoce j warzywa "Bobo· · 

,Fruit" 

~ kon~poty, nektary i .oki "Bobo· 
Fruit" 

- zupy warzY~\'ne i zupy owocowe . 

" Bobo·Frnit" 
- kleiki spoiywcze 
-- odZywki specjalne 
-- konserwy .. Bobo·Vita" 

l,'latki zhozowe 
Makarony 

n. WYl'oby przenlYsiu \ekkiege 

Tk,miny bawdllian.8 i baweincl,odobne 
wyk.onczolle 

bielii nia.ne: 
-- koszwowe (z w.yj'ltkiem tkanitl 

z bawelny 100% ) 
- ~~(:zIliko,,'e 

- iune (pieluszkowe) 
poseielowe: 

-- p08zewkowe (0 $plocie pl6eielloym 
bez .baftowauycbl 

-- poszwowe i przescieradlowe 
(0 SI)locie ptociennym bez hafto· 
wanych) 

specj ai lle: 
-- gaUl 

Tk«niny welniar.e i welncpodobne wy· 
lM,iczQne (do 50% wlOk~lI W<l'lIwlIYch) 

Cbdziei owe: 
- ptaszczowe m~skie 

-- phszczowe damskie 
- u"bralliowe i kostinulowe 

- 8ukienkowe 

Ubi<lry z d:r.ianin 411ft os6b do 15 lat ' 

(~ wyj,tkiem u.biol-ow :.r. wdMY 100%) 

22 

" 23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 

31 

32 

33 

34 

2 

201 ,~-1 (do ·5) 

2014'65, ·75,·85,·95 
2tjB·66, -86 

20 U·67, ·77 , -87,,-97 

I 2014-68. ·78, -88, ·98 

12019 

13ielizna osobista z dz ianin dla oslib do 
15 lat (z wyjlltkiern plaszezy kllpielo' 

"'yeb i kOSZUI typo "Salari") 

Bielizna osobis1f z dzianin dJIl 050b 
ponad 15 lat (z wYJlttkiem bic1izny 
z bawelny 100% ): 

- podkoszn lki z dzianin 
- retormy i figi Z dz.anin 
- ka !esony dlugie i krotkie. slipy. 

spo.lenki g imnastyczu e, k'1I>'e IO

we, p lazowe i sportowe - z dZla· 

mn 

-- koszulki ..:;imnustyczne i SIlortowe 
z dziallin . 

WyrobJ ' po6e~osznicze 
~ , 

Wy roby przemyslu oilziezo",ego 

Okrycia z tkllnin i z fdl i i dla os6b do 
• ) 5 lat (z wy.jq tkiem okryc z tkunin wel· 

u iallych i V;'eiuopod9bnyeh powyzej 
60% wl6kicn welmanycb oraz tkanin 
futerkowych): 

2112·11 •• 21, ·31, .n! 
, -51 

2112·12, . 22, ·32, 
·42, -52 

2H2· H, .:!4. ·3·1-, 
-44, ·54 

2112·6} ; · 62, .6,t , 

-71, ·72 • • 74 •• ~ll, .82, ! 
-34. · 91. ·92, ·91 

2113·1 (do ·5) 

- plaszczyki. .je.ienllo.zimowe 

- - V1a;;zczyld wiosenllo· let'nie 

- kurtki 

Pla~zcze i kurtki" z tkanin orta.tiono· 
wyell. welnianych i weinopodobnycb 
do 60".{, wl6k len welniallycb dla osob po· 
nad 15 lat 

Ubiory z tkanin welnianycb i we! no· 

podobuych do (,u% wl6klcn weinian yeb 
dla 086b do 15 lat (z wyj'ltkicOl bon· 
zurek) 

2lB·1 (do ·5) ' . ;J;. Bielizna osolJi , ta 7. t.kan in diu os(ib do 
15 , lat ('z wyjlltkiem bielizny z tkanin 

z ' iedwabiu oa turaillego • .ko,~;,:ul typn 
.. Safari >oi pJaszczy kll.pielowych) 

21U·6 (do ·9) Bielizna osoLi"t a z tkalliu bawelnia· 
uycb i bawelnopodolmych d la (lsoh po~ 
nad 151at (z wyj'ltkiem bieliznyz tka· -

"n in bawelnianych IO()% i z lkanio ko· 
"lOrfiwotkllllyeb ~" j-ali:at'd ... w.ycb oraz ko· 

nul typu "Safari" i pla1!zcllY kltpiel~. 

wych) 

35 12181. 12 
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36 2221-11, -12 , -13, 
-21, -22, .23, ·31, 
-32,.33, ·63 
2222·11 , ·12, .13, 

, -21, .22. -23. ~31, 
-32, -33. ·63 
2223·11, -12, -13" 
-21, -22. -23. ·31, 
-32. -33 . -63 , 
2224-11. -12 , -13, 
-2t -22. -23, -31, 
-32, -33, __ 63 

2225-11 , -12. -13, 
-21, -22, ·23, -31, 
-32, .33., -63 
2226-11, ·1 2, - 13~ 
-21. -22, -23, -31, 

Wyroby przemyslu skorzanego 

Obnwie wyjsclO"'e t domowe diu os6b 
do 4 .at ' 

• 

.32 .,-33! -63 I 
2222·1 4 , -15 , -16. ' O;lUwie wn SClO we dornowe przcd-
-17 , -24, .25, -26, -2'7, szkolne, sZKolne orai dziewcz,<ce I cWo-

-34, -35 , -36. :37. pi ~ee (z wyj'ltkiem' obuwia z choleWK!l 
-6'l. -65. -66 . -67 skorzan,! na spodach sk6rzanych) 
2223-14, -15, ·16, 
-17, -24, -25, -26. 

' -27. -34, -35. -36. 
-31. -64, -65, -66, 
-67 
2224-14, -1 5, -16, 
-17, -24. -25: -26, 
-27 , -34, -35, -36, 
-37, -6-1 , -65, -66, 
-67, -745 , -746, 
-755,-756, -76:>. ' 
-766, '-775, -776 
2225-14, -15,-16, 
-1 7, -24, -25, -26, 
,27, -34, -35, -36, 

-37" -64" -65,r66, 
-67 
2226-14, -15 , -16 , 

/ -17, -2,t , -25, -26, 

-27, -34, -35, -36, 
-37. -64, -65, -66, 
-67, -9 

38 2223 -18, -19, -28 , 
-29, -38, -39, -68, 

, Obu,vie wyj'sciowe i domowe mlodzie- ' 
zow()-dz,ewez~ce i dams kie ' ora~ mlo
dzicZowo-ehlopi<;cc i ffi \'skie (z wyj 'l t

kiem obuwia ,z cholewk'l sk6rzan'l) 

39 

4.0 

-69 
2224-18, -19, -28, 
-29, -3 8, -39, -68, 
-69 
2225-18, -19, -28, 
-29, -38, -39, -68, 
-69 
2226-18 , -\9, -28, 
-29, -38, -39, -68, 
-69, -9 

2272-33 

2272~4 ' 

'feczki s7.kolne n icsk6r zane 

Tornistry nieskorzarie 

173 Poz. 136 

I ___ ~ ______ ~-J ___ I 

! ~ Wyroby przemystu ~umm,o~o ' 

41 

42 

43 

44 
4,5 

46 
47 
48 
41}; 

5.0 
51 

52 
53 

\ 54 
55 
56 
57 
58 

Oi9 
60 

61 

62 

63 

64 
1 

65 

66 

1375 

.0671-11. -12 (hez 
-119 i -J29) 

.0671-21 

.0671 ~22 

.0671-37 

1322-1 
1322-2 
1322-3 
1322-4 
1322·61 
1322-62 

1323-23 
1323-61 
1324-113 
1324-113 
1324-212 
1324-311 , 

13~-332, -333 
1324·6~2 

1524-&1. 

1531-311 

1:331-319 

1526-33 

1542-11, -13 

1611-111. -11 2, 
-129. -135 

1616-111 . -11 2, 
,1 29, ·135 ' 

.0673·11'1 

Q67:l-52 

" 

Obllwie gUlllowe 
wll ikanizowane 

tekst y mo· gwnowe 

'Ul.' Artykuly ' c"1;'iltego zakupu 

Wyroby pr~em.yslu 'metalouiego 

'N aezynia ,kuehenne i gospodarcze Illu
mmiowe • emaliowane.p0pOlarne file 
uszlaebetnione (np. ta5m" nlerdzewnll. 
t eflonem) 

Nakryc.a otolowe nierdzewne popular· 
ne typn NK-J3. NK-27 Oyzki, tyiee",
ki. noze. widelce) 
Nak"ycla st%we aluminiowe 
O,;trza do go.enla 

Wyroby przemysiu -chemiczn.ego 

My~JI,a do prania 
Pasty do' prania 
Plyny do prania 
Pro~zki i gralln lki do pran ia 
Mydla pQ.!toa,etowe ,w kawalkach 
Mydla toaletowe i specjame w kawaJ
k;ch. z wyj!ltk~em, ,uksusowych 
Srodki dn szorowania 
SW",ce stolowe 
Pasta do z\'bthv ' "Nivea" 
Pas ta do zeb6w dJa dz ieci 
Szampon do wlos6w dla dz:eci 
K.rcln · .. Nivea" 
Oliwki dta dzieci 
Zasypka - pude~ dla dzieci 
Krelli do golenia " Pollena" 

Wyroby ze szkla 

Szklanki .do herbaty «\muchane, auto
matycznie for,mowane, nie zdobione ~ , 
sztuki pojedyncze ' 

Spodki szklane dmuchane" a9toma. 
tycznie formowane, ' nie zdobione -
sztuki pojedyncze 

, Bi~telki z podzialkl! dla niemowllit szkla
ne 
Sloje szklane W ecka i " Twist off" 

W y roby z cBramik, sz!achetn.e) 

N,aezyni,a porceianowe stolowe luz .. m 

, ni e dekorowane (ta !crze giebokie. la ie· 
rze plytkie. ezajniki. knbki) 
Nae"yni'; porcelitowe stolowe luzi!!'n 
nie dekoro wane (tah;rze glebokie. tale
rze plytkie, czaj niki , kubki) 

IV. Artyku ly wypasaienia m ieszkan 

Wyrobx przemy sJu r.lek.t.rotech.nlcznego 

Pnl ~k ! \\r!f uik o\o\"e 

Ch : od ~j ,;r k J d OH10 \\re s.pr~ :~al"k uwc 0 po
.:c 1nnu6ci )35- 1:'>0 "J 
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69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

7.7 

78 

79 

8:0 

81 

82 

83 

84 " 

85 

86 

J 

1136-151 

2 

1741-115, -126, 
-1112 

1741-128, -165 

1741-124,-129, 
-106 

1741-135, -149 

1741-141, -142, -143 

1741-144, ~145 

1741-116 

1741-147, -167 

1741-163, -164, 
-168, -169 

1741-161, -162 

1741-181 

1741-17 

1741-23 ' 

0675-61 
1366-16 
1772-2 
0675-62 

067.5-63 .. 
1772-28 
0675-64. 
1366-16 
1772-9.7 

:, 

'Zelazka domowe " 'ecsji standardowt.-j 

Wyroby przemyslu drzewllcgo 

Mehle kuchenne segmentowe. w .zesta
waeh. kompletach oraz pojedynczc 
(z wyjqtkiem wykoocznuyeh oklein,! 
naturalnll lub elemcntami z litego drew
na) 

Krze"la ~tolarslge twarde i ta I)icerowa
ne, z wyjl\tkiem krzesel wykonanych 
z lite~o drewna debowego i sosllowego 

Foteliki i krzesla dzieci~ee stolarskic 
ocaz -krzesla tapieerskie 

L.l:;'eczka i kojce dziecif,ce 

Stoly kuchellne, pokojowe i stoliki 
(z wyjlltkicm wykonanycb calkowieie 
z litego drewlla lub \vykonczollych 

W okleinach nat!lraillych) 

Szafy garderobiallc i kombinowaue 
(z . wyilltkiem. szaf wykonczollych 
W okleinaeb natnralnyeh) . 

Meble dziedl,lce i mlodziezowe 

Taborety stolarski.e tapicerowanc 
(z wyjlltkiem taboretow wykollany"h 
z litego drewna d~bowego i 50snowcgo) 

Kauapy, kozetki i tapczany oraz riteble 
pojedyncze tapicerskie, pozo,;tale (z wy
jlltkiem kanap z zestawow. wypoczyn
ko~ych) 

Fotele i foteliki nie rozkladane i rozkla
daue (z wyjlltkiem foteli i fOl~lik{"v z ze
st:awuw wypoczYllkowychl 

Mehle pokojow" ~egmentow" (z wyjl\t
kielnmebli wykouallyeh z titego drew
na lub wykOllezony"h w oklcillach na, 
turalnych) 

Meble mieszkalliowc do \~budowania 

(z wyjl\tkiem mcbli wYkona.nych z Iite-. 
go drcwna lub wykonanych W okleinaph 
naturaillyeb) _ 

Meble dla szkM. przedszkoli i illnyeb 
plac.Jwek oswiatowo-wychowa~czych. 

z drewna oi'az z ez~sciowYIJl zaslosowa
niem iunych llljIl e"ialow 

V. Poz'astale artykuly niezywnoseiowe 

Ar~ykuly sporlu, tur.ys1.yt;,j i wypoczyn/m 

Narty dzieci~ce i mlodziezowe 

Wi;1zan;a do nart dziecillcyeh i mIodz;e
zowych 

Kijki do naTt dzieci~cych i mlodziezo
wyeb 
Sauki 

174 

87 0675-79 

88 1043-4, -51 . ·55 

! 
89 21113-3} , -32 

1825·1 

1829-495 

92 , 2712-1 

93 27i2-2 

94 282~-93 

95 . 2823- :1 

96 ' 2824-31. ·3~ 
2822-32 

97 2824-8 
21125-5 

98 2883- J 1 

99 2883· 52, ·53 

100 2883-91 

101 2883-993 

102 0965-2 

103 :!.1I85 

106 

107 

. Poz. !--36 

Nal"zy uia turystyczuc (lnaoierki , nIe· 

l1a i. ki. niezb~dniki. kubki) 

Ullw"ry dla dz;eci i .1l110dzie:i;y (wraz 
z ogulnjeuiell~) 

Plecaki i chlebaki (popularne) 

Wyroby przemJ;slu pupicmicz,tg9*) 

. Zc"zyty brul'iony 

Pieluszki 

WydawflictwlI llieperiody;;zlIe 

K"ilj,zki: dziecil'ee -i mlodziczowe. poe
. zja . dl'amat, esej, naukowe fac!lowe 

I Nuty 

i Przyl!ory s:/wlne i :abawki*) 

I Zabawki dla niemowillt 

I Pilki gumowe 

., . Klocki, ukladallki, lam;glowli 

Cry dla 'dzieci mlodzie"y 

I Ol.iwki · 

Dlugopi sy popularne (bp.z automal'yki 
i galanterii llletalowcj) i wkla<:ly ~~ Jlll
gOI}isow ei.enkie 0 dlugosci J 0 "Ill 

Gumki do wycicral!ia 

Piomiki 

S:/du oku/.urowe 

. fl7y rob.y orlopedycZIIe, reliabililacyjlle 
i. protetyczlle • 

VI. Uslugi 

Uslugi tory . ! rki soej aillej (wcz3ay pra
eownieze. obozy i kolol~ic dla nilodzic«y 
szkolncj) 

Bilely wst'.'pu do kin ora,,- innych pla
cowek artystycznyeh. 

Przewozy 08lib i laduHk'Jw taksbwkami 
o ,;o bo\vylui i bagazowytni 

Prz!'w"",y pas'lzcl'"kie w :i. .. gludze przy
brzezlH,j 

*) Gmpy. wy;ob6w "Wyroby przemys!u papierni"zego" i "Przybory 
szkoJne i zabawki" nie. obcjmujll 'podstawowych przyborow 87.1'0:
nycb. rIa ktore ustala si~ ceny urz~dowe. Do podstawowych przy
bo,..Ow szko.lnych zalicza si\,: 

zeszyty (SWW 1825-11) 
teezki ry sunkowe (SWW 1825-:!l) 

.bloki ry s.unkowe (SWW 1825·221) 
", ;{lady do tec'zek rysunkowyeb (SWW 132:>-24) 
olowki szkolne (SWW 2833,111) 
kredki szkolne (SWW 2883-16) 
plasteliny (SWW 2883.35) 
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Za1llcznik nr :! do uchwa,y or 127 Rady 
Minl,trow z dIll a ·i · czcrwca 1982 r. 

(poz. 136) 

LISTA 

OBlEKT()W WIELORODZINSEGO BL'DOWl\'ICTW' A MIESZKANI0WEGO ORAZ INN1.'CH NIEPRODUKCYJNYCII OBIEKTOW ' 
HNANSOWANYCHZ BIJDZETU PA~ST\X'A 

Lp. 

, 1 

2 

Symhol 

klasyfika'~il oh,ektuw 
bud"owlauych 

(1978 r.) 

11l-1l4 
119 

12 
13 
141-147 

:! 

Obiekty wielorodziunego budowuielwa 

mieszkaniowego 

Budynki mie8zkaln~ rodz;nue 
Budynki micszkalnc ro.tzinnc pozos talc 

Nieprodukcyjne . obiekty finansowane 
z budietu Panstwa , . 

I; Budynki zhiorow"go zamieszkania 

I 
Budynkinallki, os\,·iatyi wychowania 

Budynki kultury i .ztuki 

137 

15 

16 

)7 
18 / 

19 

253 

· 2 

BlldYl1ki ochrollY zdrowia i opieki spo· 
leczl1e.i 
Budyoki knlttiry fizycznej, turystyki 
i wypocl':ynku 
Blldynki administracyjne 
Blldyllki uzytku pubJiezl1ego pozostale 

Tyrnezasowe blldYl1ki mieszkalne i uiyt
ku publiczl1ego 

BudYl1ki stu~by sanitarno-weteryna.
ryjnej rolnietwa . 

Budowle inzynierskielqdowe, Z "T.wt
kiem podgrupy56 
Budowle inzynier~kie wodne 
Obiekty meliora~y.ine_ zasadzenia wie
lol"tllie i Ilrzqdzenia terenow zielonyeh 

UCHWALA Nr 131 RADY MINISTROW 

z dnia 24 czetwca 1982 r. 

zmieniaji}ca uchwal~ w sprawie usuwania wadw spoldzielczycb budynkach mieszkalnych oraz likwidacji 
zaleglosci w wykonywaniu elewacji. 

Rada Ministrow uchwala, co naste,puje: 

§ 1. W § 1 uchwaly nr 260 Rady Ministrow z dnia 
11 grudnia 1981 L W sprawie usuwania . wad 'w spol
dzielczych budynkach mieszkalnychoraz likwidacjiza
leg!osci w wykonywaniu elewacji (Monitor Polski Nr 32, 
poz. 290)" wprowadza sic:: nastc::pujqce zmiany: 

1) w ust. po wyrazach: "centralnego ogrzewania" 
dodaje sic:: wyrazy: "wymianq lente ksu", 

138 

2) ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

.. 3. Przepis ust. 1 dotyczy wild w \ budynkach seot
dzielczych, ktorych montaz zostal zakonczony 
do dnia 3,1 grudni a 1981 r." 

§ 2, Uchwala wchodzi w zy cie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministrow: gen. armji W. Jaruzels};l 

UCHWALA Nr 135 RA-DY MINJSTROW 

z dnia 28 czerwca 1982 r. 

w sprawie dostosowania niektorych zasad wynagradzania pracownikow przedsit:biorstw panstwowych do reformy 
gospodal'cze j. 

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. 
Nr24, poz. 141. .z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1981 r. Nr 6, 
poz. 23) , w T-elu stworzenia przedsit:biorstwompailstwo-' 
wym lepszych waru!lkow do dostosowania tasad wyna
gradzania pracownikow do konkretnych, " wyrifkiijqcych 
ze specyfiki procesow wytwarzania potrzeb motywacyj
nych, ,z uwzglc::dnieniem zasad i wymagail wynikajq
cych z reformy gospodarczej, Rada Mimstrov.z uchwala, 
co nastipuje: 

§ 1. . 1. Przeplsy u~hw;aty ,dotyczq, z : zastrzezeniem 
ust. 2, pracownikow przedsi~biorstw panstwowych, do 
ktorych "stosuje sic:: przepisy ustliwy z ' dnia 26 lLtego 

1982 r. 0 qospodarce finansowej przedsic::biorstw pan.stwo· 
wych (Dz . . U. Nr 7, poz. 54), zwanych dalej "pracow
nikami". 

2. Przepisow uchwaly nie stosuje si"7 do: 

1) pmcownik6wzakladowych .domow \lrypoczynkowych 
i zakladowych sandtoriow, 

2) pracownikow przyzakladowych szkol oraz przyza
kladowych - plac6wek upowszechniania kultury, 
o5wiatowych, . szkoleniowych, wychowawczych. opie
kunczo-wyr,howawczych, upowszechniania kultury fi
zxp:nej: . t4J:ysty~i i wypoczynku, 


