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UCHW AtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 4 maja 1982 r. 

Sejrn PoIskiej Rzeczypospolitej Ludowej. majqc na 
wzglp'dzie doniosiCl ,rol~ kultury w zyciu ,narodu • . uwaza 
zaspoka janie jej potrzeb za istotne i pilne zadanie w 
dzialalnosci spoleczno-gospodarczej pails twa. Umocnieniu 
rangi kultury powinny sluzyc Narodowa Rada Kultury 
oral FLlndusz Rozwoju Kultury. 

Se jm uwaza za niezb~dne dla rozwoju kultury na
rodowej. aby RZqd przedloiy l wieloletni . program je] 
r ozwoju oraz projekty ustaw : ' o upowszechnieniu kultury; 

" 0 noweJ izacji ustawy 0 ochronie dobe kultury i 0 mu
zeach. a talde podjql peace nad a~tami prawnymi zwiq-
zan ym i z reformq gospodarczq w dziedzinie kultury . 

Se;m przyjmu je do ' wiad omosci dzi a lania RZqdu na 
rzecz rozwo ju kultury ojczystego jp,zyka. popraw y sy
t uacji pofskiej ksiqiki O ril Z umoi liwienia dzieciom i mlo-

. dziezy szerszego uczestnictwa w kulturze n.!rodoweJ. 
Dzie<;\zin y te Sejm otoezy szczegolnq troski\. 

Sejm uznaje pHnq potrzeb~ zbadania poSrednicb za
groien. Jakie dla rozwoju tworczoSci. upowszechnianill 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mogq spowo
dowaczjawiska towarzyszqce reformie gospodarczej. 
Podje:te 'dzialania powinny wzmacmac pozytje: kultury 
i zapewniac powszeehny doste:p do jej d6br. 

Sejm PoIskiej Rzeczypospolitej Ludowej zwraca si~ 

do wszystkich srodowisk spolecznych'; a zwlaszcza do 
tw6rc6w i ' dzialaczy kuJtury.· by w poczuciu odpowie
dzialnosci za rozwoj polskiej kultury. tworz<lc jej nowe 
wartoscL utwierdzali wspolnote: i trwale porozumienia 
narodowe. 

Marszalek Sejmu: S. Gucwa 
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UCHW AlA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 4 maja 1982 r. 

w sprawle odwolanla czlonka Rady Panst wa. 

Sejn1 Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Qa podstawie a rt. 29 ust. f 
Konsty tucji Pol ski e j Rzeczypospolitej Ludowej - odwoluje O bywatela Jana 
Szczepariskiego ze stanowiska czlonka Rady Pailstwa. 

Marszalek Se jmu: S. Gucwa 
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ZARZJ\DZENIE Nr 12 PREZESA RADY MINISTR6W 

K dnia 29 kwietnia 1982 r. 

w sprawie zadan, skladu trybu dzlalanla Rady do.· Spraw Systemow Informacjl Spoleczno-GospodarczeJ. 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnla 26 lutego 
1982 'r. 0 statystyce panstwowej (Dz. U. Nr7~ poz. 58). 
za rzqdza si ~, co na~t~puje-: 

§ 1. I. Rada do Spraw System6w Informacji Spo
leczno -Gospodarczej • . zwana dalej .!Radq". jest organem 
.opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach: 

1) progra mow bad ail statystycznych. 
2) d oskonalenia statystyki pa nstwowej I tworzenia w 

jej ramach syitemow informatycznych. 
3) okreslania funkcji i kierunk6w . rozwoju system6w 

informacji spoleczno-gospodarczej w dziedzinie sta
tystyki i. planowania. 

'4) u jednolicania dokument6w I system6w ewidencjl 
podstawowej je,dnostek go'spodarki uspolecznionej 
oraz zapewnienia ich sp6jnosci ze statystyk<l pail.
s tWOWq, 

5) zastosowania urz<ldzen informatycznych 'w systemach 
infa'rmacji spoleczno-Uospodarczej. 

2. Z,adania Rady obejmujq: 
1) opinlowanie projekt6w wieloletnich i roczn ych pro

gramow bad ail statystycznych. prowadzonych prze:l 
Glowny Urzqd Statystyczny{statystyka centralna) 
oraz inne organy i instytucje wymienione wart ... 
ustawy 0 statystyce panstwowej (statystyka resor
towa). pod kqtem: 
a) zaspokojenia uzasadnionego zapotrzebowania , [1:1 

informacje statystyczne. wspomagaj<lce statutowq 
dzia!alnose naczelnych. centralnych i terenowyc :l 
organow administracji pailstwowej. organizac ji po
litycznych. zwiqzkowych , i spolecznych. i nsty t~ l c j i 
naukowo-badawczych i innych jednostek gospo
darki narodowej. oraz potrzeby informowania spo
leczeilstwa 0 stanie i rozwoju spoleczno-gospo
darczym kraju. 

b) zmniejszeniaobowiqzk6w sprawozdawczych jedno 
stek gospodarki uspolecznionej przez e liminowanie 
badan prowadzonych rownolegle . i rozszerzanie 
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stopnia wykorzystania do celow statystycznych 
dokument6w powstajqcych w- zwiqzku z dzialal
nosciq organaw administracji pailstwowej. iusty- . 
tucji gOSpOd<lfczych, ubezpieczeniowych i innych. 

c) prawidlowego rozlozenia badan statystycznyeh w 
czasie, 

2) wystc:powanie z wnioskami i op i'niowanie zakresu. 
sposobu i form publikowania inIormaeji statystycz
nyeh 0 sytuacji spoleezno-gospodarezej kraju i wo
jewodztw. 

3) opiniowanie zalozeil rozwojowyeh oraz faktyeznie 
istniejqeych systemow informacji spoleezno-gospodar
czej, w tym zwlaszeza systemow skompllteryzowa
nyeh 0 zasi~gu ogolnokrajowym, wojewodzkim Illb 
resortowym, wymagajqeych zbierania danych sta ty
!~yeznych od jednostek gospodarki uspoleeznionej. 
z uwzgl~dnieniem racjonaJizacji !podzialu zddail po
mi~dzy poszczegolne systemy.zJchow~n ia zg pdnosci 
tyeh zalozen i projektow z funkcjamiinstytucji orga
nizujqeej systemy oraz ekonomicznyeh, organizacyj
nyeh i techniez:1ych warunkow realizacji. 

4) oplDlOwanie pod kqtem prawidlowosei i racjonaI
nosci systemow ewidencji. projektowanych bqdz juz 
eksploatowanych w jednostkach gospodarki uspolecz
nionej, w tyrn opiniowanie projektow un.itikac) i .d~
kumentow ewideneji podstawowej stanowlqeych zro
dlo danych dla systemow statystyczr.ej informacji 
spoleezno-gos pod arczej. 

5) opiniowanie i wyst~powanie ' z wnioskami w spra
waeh rozwijania. doskonalenia i . ujednolieania syste
mu klasyfikacji, nQmenklatur. kodow. definicji pojp,c 
oraz algorytmow, a takze skomputeryzowanych re
jestrow stosowanyeh w systemaeh informacji spo
leczno·gospodarczej z punktu widzenia zdpewnienia 
spojnosci . tyeh systemow i racjonalizacji przetwarza
nia dan ych, 

6) opiniowanie zusad, teehniki i worunkow przekazywa
nia intormacji pomiGdzy systemilmi informacji spo
Jeczno-gospoda i cze j. z 1I W 19 IGdnienieril standardow 
i zasad konwelsji danycll w ra ?ie stosowdnia 'roz
nyeh typow komputer6.w. 

7) opin iow anie sprd w SpOI n ych powstajqcyeh pomi~dzy 

organallli i inslytucjarRi olganlzujqeymi sy3temyin
formdcji spoleczno-gospodllfczej w ZINiqzkll z podz i<'!
lern Zdddrl i wspoldzralaniem tyell systemow. 

8) analizowanie iopiniowdnie zakresu oraz racjonilI
nosci zastosowania srvdkow · ll1[0 lmcltyki W syste
mach informdtji spolecll1o-gospodarczej oraz opri;leo
wywanie wniosk6w zmierzajqcych do efektywniej
szego wykorzystilnid tyell srodkow. 

§ 2. 1. W sklad Rady wellodzq: 

1) przewodniezqcy - Prezes C;16wn 290 Urze,du StJ ty
st yczn eYI) , 

2) zast~pey prze- - przed s tdwiciel !<olnisji Pl anowa nia 
wodniczqcego: plzy Rddzie Mini s tr6w, 

plzedstawiciel MinisUa Finansow. 

3) czlonkowie: a) plzedstawiei e le (po jedn ym): 
Ministra Admini s tr acji. Gos pod ar ki 
Telenowej i Ochrony _$rodowiska. 
Ministra Budownictwa i Przem y
slu Materi a /ow Budowlanych, 
Ministra Gospodarki Materialowej. 
Minjstra Handlu Wewn~trznego 

Uslug. 
- Ministra Handlu Zagranicznego, 

4) sekretarz 

Ministra Hutnictwa . Plzemyslll 
Muszynowego. 
Ministra Nauki. SzkoInietwa Wyi
szego i Techniki. 
Ministra Pracy. Plae i Spraw So
ejalnych. 
/Vlinistla Przemyslu Chemicznego i 
Lekkiego. 
Ministra . RoInietwa i Gospodarki 
Lywnosciowej. 
Ministra Spraw Wewn~trznych. 
Narodowego Banku Polskiego. 
Polskiego Komitetu N ormalizacji, 
Miar i Jakosei. 
Glownego Komitetu Turystyki. 
Glownego Komitetu K ultury Fi
zyeznej i Sportu, 
Glownego Urzt;du Statystyeznego. 

w randze podsekretarzy stanu, wyzna
czeni przez wlaseiwe org any admini
stracji pailstwowej, 

b) wOjewodowie (prezydenci miast 
stopnia wojewodzkiego) w liez
bie 3, zapraszani corocznie do 
prac Rady przez przewodniczqcego. 

c) 3 przedstawieiele organizacji spol
dzielczych i spolecznych, zaprosze
ni do udziillll w pracach Rady 
pi zez przewodniczqcego 

d) przedstawicie le organizacji zwiqz-. 
kowych; delegowani przez dziala
jqce centrale zwiqzkowe. orn 

e) eksperci powolani przez Prezesa 
Glownego UTz~dll Statystycznego 
w liczbie od 4 do 6, 
przedstawiciel Glownego UrzEidu 
Statystycznego. 

2. Przewodniczqcy Rady moze dD udzialu w pracach 
Rady zapraszae specjalistow w zakresie rozpatrywanego 
zagadnienia. przedstawicieli jednostek sprawozdawczych 
i za interesowanyeh organow administracji pailstwowej. 

§ 3. 1. Rada wyraza opinie i zglasza wnioski w 
sprawdeh wymienionyeh w § I no' posiedzeniacll pleniu
nych, odbywanyeh co najmniej dwa razy w ciqgu roku 
kalendarzowego. 

2. Plenarne posiedzenia Rady mogq bye zwolywane. 
z inicjatywy przewodniezqcego Rady lub na zqdanie po
lowy jej czlonkow. 

3. Przewodniczqcy Rady moze powolywae zespoly 
robocze do oprilcowaniakonkretnych temataw. 

4. Protokoly posied zeli plenarnych Rady przekazuje 
siG organom administraeji panstwowej i innym jednost
kom reprezentowanym w Radzie. 

5. Opinie i wnioski Rady przyje,te p rzezprzedsta
. wicieli organow admi·nistracji pallstwowej reprezentowa .. 

nych w Radz ie 5-q ' truktowane jako uzgodnione z tyml 
organami. 

§ 4. Obsluge, organizacy jno-teellnicznq Rady zapewnia 
Glowny Urzqd Statystyczny. 

§ 5. W yd atki zwiqza lle z cl zialalnosciq Rady Sq po
krywane z budzetu eentralnego. \V cZGsci dotyezqcej 
Glownego .Urz!;du Statystycznego. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem ogIo
szenia. 

Prezes Rady Ministrow: gen. armii W. JUIllzelski 


