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2) w cz~sci C. Plac6wki naukowe · Polskief Akade
mii Nauk dodaje ' si~ Ip, 24w brzmieniul 

, 
Nazwa plac6wkl Nazwa stopnia 

Lp. naukowej naukowego 

1 2 3 

.. 24 Instytut Geofizyki doktora . habilit6wanego 
nauk fizycznych 
doktora habiIitowanego 
nauk przyrodniczych" 

3) w cz~scl D. Instytuty naukowo-badawcze -dodaje 
-~ li~ Ip. 26 I 27 w brzmieniu: 

Organ 
; 

N!izwa stopnia 
Lp. Nazwa jednostk! nadzorujqcy naukowego 

1 2 3 4 

.. 26 Instytut Budowc Minister Rolni- doktora habili-
nictwa, Mecha- ctwa i Gospo- towanego nauk 
nizacji I Elek- dark! 2ywnos- technicznych 
tryfikacji Rol- ciowej 
nictwa 

27 Instytut Gospo- Przewodniczqcy doktora habiIi-
darki Narodo- KomIsji Plano- towanego nauk 
wej wania przy Ra- ekonomicznych" 

dzie Ministr6w 

f 2. Zarzlld~enie wchodzi w iycie s dniem ogloszenia. 

Minister Naukl, Szkolnict~ Wyzszego i Techniki: 
B. Miskiewicz. 
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ZARZJ\DZENIE MINISTRA ' BUDOWNICTW A I PRZEMYStU MATERIAt()W BUDOWtANYCH 

z dnia .. listopada 1982 r. 

- IUIllenhiJllce zarl.i\dzenle w sprawle og6Jnycb warunk()w umow 0 roboty budowlane wykonywane na neez 
jednostekgospodarkJuspolecznlonej przez Jednostkl gospodaikl nle uspolecznloneJ. 

Na podstawie art. 384 ~ 1 Kodeksu cywilnego I § 1 
pkt 2 lit. b) uchwaly nr 193 Rady Ministrowz dnia 
3 sierpnia 1973 r. w sprawie upowainienia naczelnych 
o rgano.w . administracji pailstwowej doustalania og61nych 
warunk6w i wzor6w um6w (Monitor Polski z 1973 r. 
Nr 36, poz. 219, z 1978 r. Nr 31 poz. 11,( I I 1982 r. Nr 19, 
poz. ' 161) zarzqdza si~, co nast~puje: 

_ § 1. W zalqczniku do zarzqdzenia Ministra Budow
nlctwa iPrzemysJu Material6w Sudowlanych II dnla 
6 lIpca 1977 r. w sprawie og61nych warunk6w um6w 
o roboty budowlane wykonywane 'na fzecz jednoatek 
gospodarkl uspolecznionej przez jednostki gospodarki nie 

uspolecznionej (Monitor Polski Nr 18, poz:. 102) wpro
wadza si~ nast~pujllce zmiany: 

1) w § 1 skresla sil} ust. 2, 
2) w § 16 pkt 7 otrzymuje brzmIenie: 

..7) rodzll.j 1 ilose material6w, kt6re ma dostarczyt 
wykonll.wca"; 

3) skresla si4l w § 16 pkl 13, W § 21 ust. 1, 2, 3, 5 I 6, 
§ 28 oraz w f 49 ust. 2. 

I 2. ~arzlldzenie wchodzi w zycie II dniem ogloszenia. 

MInister Budownictwa i Przemyslu MateriaI6w 
Budowlanych: W I. T. Opolski 

ZARZJ\DZENIE I'REZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

s dnia 25 patdziernika 1982 r. 

w sprawle zasad gospodarkl kasoweJ Jednostek gospodarkl uspolecznloneJ. 

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustll.wy I dnia 26 lutego 
1982 r. - Prawo bankowe (Oz. U. Nr 7, poz. 56) la,-
lZlldza si~, co nast~puje: / -

Rozdzial 1 

Przepisy og6lne~ 

t 1. 1. Przepisy . o gospodarce kasowej jednostek 
gospodarki uspolecznionej stosuje ail} w szczeg61nosei, do: 

1) .. przed5i~biorstwpaftstwowych i lch zrzeszen oraz 
innycl'l " ;.pal\a-twowycb- jEldnost.,1t Gr~aeyjB'Y:E:hf 

2) przedsi~biorstwmieszanyeh, 

3J sp61dzielni i ieh zwillZk6w! 

\ 

:.t} gospodarczychorganizacji fzemiosla, 

5) organizacji apolecznych prowadzqcych dzialalnosc 
gospodarczll, 

5} k6lek rolniczych i ich zwillZk6w, 

'} sp61ek, W kt6rych Pailstwo lub jednostki wymie
nione w pkt 1-6 posiadajll ud~ial wynoszqcy ponad 
500/0 kapitalu zakladowego, oraz sIl61ek . wodnych, 

, ~wanych dalej"jednostkamigospodarkiuspolecznionej". 

2. Przepisy zarzildzenia stosuje si~ r6wniei do orga
nizac:ji polityeznych, zawodowych oraz innych nii wy
mienione w ust. 1 pkt 5 organizacji spolecznych i sto
warzyszeil zarejestrowanych. 

I 

.. 

/ 


