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dwóch lub większej liczby kart zaopatrzenia
§ 6 ust. 1 pkt 3.

są okre,ślone

Terenowe org'a ny administracji państwowej wykarty zaopatrzenia rozstrzygają wątpliwości w
sprawie uprawnień do otrzymania da'nego rodzaju ,karty
zaopatrzenia.,
2.

Przedsi ę biorst w a

bf; dąte prod ucentami
towareglamentowanej sprzedazy są (l)lJowiązane realizować rozdzielniki' dostaW
tycp towarów
ustalone przez Ministra Handlu 'Wewnętrznego
Usług.

10.

§

rów

W

podlegających

dając

c

c, 3. Wojewodowie, prezydenci i. naczelnicy miast )ub
gmin. a w miastach podzielonych na dzielnice naczelnicy
' (Izielnic mogą przyznać niektórym osohom .uprawnienie
do otrzymania:

1) karty 'zaopatrzenia w wypadkach szczególnie uzasad· nionych wzglp,dami społecznymi. jeżeli oso.bom tym
nie przysługują takie. uprawnienia z innego tytułu,
albo
2} duplikatu karty zaopatrzenia. która uległa utracie
lub zniszczeniu na skutek zdarzeń losowych (p()wódż,
pożar. katastrofa. napad rabunkowy. kradzież z wła
maniem). w razie potwierdzenia tych faktów przez
organ Milicji Obywatelskiej lub inny właściwy organ.
4.; W r<łzie wątpliwości, jaki rodzaj karty zaopatrzenia może otrzymać osoba uprawni<lna.zakład pracy (OJ !-jan
wydający) może żądać od tej osoby zaświadczenia o wiel-'
kości_ posiadane~o guspodarstwa rolnego albo. stwierdżającegQ. że nie otrzymała karty zaopatrzenia z lytułu zatrudnienia w innym zakł,adzie pracy lub jako czlonek
rodziny osoby zatrudnionej.
5. W razie nieprzestrzegania przeplSOW obowiązują
cych przy wydawaniu kart zaopatrzenia, dopuszczenia do
jch zniszczenia, zagubienia, podwójnego wydania lub- pobrania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. z
· 1982 r. Nr 36. poz. 243).
§ 9.1. Upoważnia się Ministra Handlu Wewnętrzne
go i Usług do dorażnego podwyższania norm zaopatrzenia
praz do zmiany zamiennika za mięso i jegoprzet'wory.

2. Podwvższ~ne normy i zmieniony zamiennik , o któryCh mowa w ust. l, podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Rządu.

§ 11. 1. Minister Handlu~ Wewnętrznego i Usług
okresli tryb wydawania kmt zaopatrz~nia ,oraz zasad y
rozdziału towarów reglamentowanych.

2. Ministrowie nadzorujący przedsiębiorstwa będące
dostawcami towarów reglamentowanych oraz prezesi zalZądów centralnych związków spółdzielCzych, w którycll
są zrzeszone orgdl)izacje spółdzielcze. będące dostawcdmi
towar(>w reglamentowanych. w porozumieniu z · MinistrelU
Handlu Wewnętrznego' i Usług, określą szczegółowe zasady. tryb produkcji i zasady dostaw asortymentowycn
towarów reglamentowanych.
prezesi zarządów centralnych
w których są zrzeszone spół
dzielnie oraz wystc;pują sklepy fabryczne prowadzące
działalność handlową. określą szczegółowy tryb sprzedaży
oraz zasady rozliczeń sklepow ze sprzedaży towarów reglamentowanych.
3.

Ministrowie

związków

oraz

spółdzielczych,

4. Ministrowie i kierownicy urze,dów 'centralnych
oraz zarządy centralnych związków spółdzielczych Zilpewnią środki i warunki do wprowadzenia i funkcjonowania systemu sprzedaży reglamentowanej, z uwzględnieniem zasad. o których mowa w ust. 1-3.
§ n. L Traci moc uchwała nr 265 Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie reglamentowanej
sprzedaży towarów (Monitor Polski z 1982 r. Nr 33~
poz. i91 i z 1983 r. Nr 15, poz. ~6).

2. Utrzymuje się w mocy przepisy wydane na · podstawie § 6 .ust. 2 uchwały' wymieniemej w ust. l do czasu
zastąpienia ich przepisami wydanymi na podstawie ni"
niej~zej uchwały ..
§ 13.
1984 r.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem 1 stycznia
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UCHWAlA Nr 190 RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1983 r.

w .sprawie ustanąwienia .odzńaki honorowej "Odznaka Mistrza",
strzów (majstrów) i starszych mistrzów (starszych majstrów) oraz na stanowiskach równorzędnych. określonycll
/ przez właściwych ministrów (kierowników' urzędów cenhonorową "Odznaka
t ra Inyc h) , za szczego'1 ne zas f
· ·l oSlągmęCJa
·
· · w pracy
ugl
oraz we współuczestnictwie w wychowaniu młodych kadr.

W celu uznania wzorowej pracy mistrza Rada Ministrów uchwala, CO następuje ,
§ l. Ustanawia się odznakę
Mistrza", zwaną dalej "odz~aką".

§ 2. Odznaka jest ' zaszczytnym wyroulIeniem zawo(Jowym i może być nadawana pracownikom zatrudnionym
'W państwowych zakładach pracy 'na Stanowiskach mi-

-§3~

-

.

Odznaka ma kształt sześcioboku foremnego
o średnicy 25 mm. Wykonana jest z metalu koloru zło
tego. Na licowej stronie jest umieszczone kolo zębate
1.

'
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emal Iowane koloru czarnego. W . środku koła na tle
em a liowan ym koloru białego są umieszczone kontury s~y. li zowaneg o wizerunku zakładu pracy, wykonane w kolorze
czarn ym. Wokól koła na tle emaliowanym koloru czerwon ego jest umieszczony n a pi,s u góry "odznaka", u do/u
"mistrza". Brzegi sześciob'()ku oraz nApis są koloru złotego.
Na od wrotnej stronie odznaki jest umieszczona zakrętka
lub zapięcie agrafkowe.
2. Wzór odznaki

okr e ś l a załącznik

do

uchwały.

Od znaka może być nadana pracowniko'A'i, który
przep ra cDwał 10 lat w u s połecznionych żakładach p rac y
na stanow iskach określonych w § 2.
§ 4.

§ 5. Odzna~ę nada je minister (kierownik urz ęd u
c entralnego) lub terenowy organ administracji państwowe]
b ę(icjcy organem założyci e lskim zakładu pracy zatrudniając e go' wyróżnianą

osob ę.

§ 6. 1. Wniosek o nadanie odznaki przed stawia kier ownik zak ł aou pracy w porozumieniu ~ z zakładową organiz acją par t y jną, związkową , radą p r acowni cz ą oraz z za.kł adową
I ~'

_

Osobie wyróżni cne j wręcza się wraz z
legit ymac ję st w i ~r dzającą nadanie odznaki.
§. 7.

odznaką

Odzn a kę wręcz a się uroczyście.

§ 9. Odznakę wręcza organ, który
p rzez ni ego upoważniona.

cję

§ 12. 1. Organy nadające odznaki
osób wyróznionych odznaką.

ją nadał,

lub osoba

prowa d zą ewitlen~

2. Fakt nadania, utraty lub p ozbawieni a odznaki od.
not owuje si ę w aktach osobowych pracownika.
§ 13. \V razie zg ubi enia; zniszczenia albo kradzieży
odznaki lub leg itymacji stwierdzającej jej nadanie wyda je
się n ow ą od znakę lub duplikat legitymacji.
§ 14. Kos7ty zwią za~ e z nadawaniem od znaki są pokrywane ze .środków - budżetu centralnego, w części do~
tyczącej wł aścJwy ch m i nisterstw (urzędów . centr a ln yc l"l),
lub ze środków budż. etó w terenowych org anów administracji pailstw owej b ędących organami założycielskimi
p r zedsiębiorst w z a trudn iaj ących ' wyróżniane oso by.
§ 15. 1. Kierownik zakładu pracy mo że przyzńać wyróżnionej

organizacją młodzi e żow'ą.

2. Wniosek o nadanie odznaki powini en zawieraĆ
u zasad nienie, pFzedstawiające charakterystykę pracy za"
wodowej i . posta wy społecznej osoby, która ma być wyr óz ni ona.

§ 8.

2. Odznaki może penbawić organ, który ją nadał,
razie stwierdzenia, że nadanie odznćiki nastąpiło na
skutek wprow ad zenia w błąd.

W

os obi e

nagrod ę pieniężną.

Nagroda może być pr-zyznana na wn iosek samoz posiadanych przez zakład p rac y środków
na wynagrodze nia.
2.

rządu

załogi

§ 1.6. W załączniku do uchwały nr 258 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wjlorcowegf1
statusu mistrza w pailstwowym zakładzie .pracy (Maniło...,
Polski Nr 32, poz: 277) § 12 otrzymuje brzmienie:
-

za dziesi ę cioletnią wzo'"
na stanowiskach mistrzów specjal~
ne wyr6iriieniew postaci odznaki honorowej
"Odznaka Mistrza."

,,§ 12. Mistrzowie

otrzymują

rową pracę

5 10. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
L, Utrata odznaki następuje w .razie prawo" mocnego skazania osoby wyróżnionej na karę dodatkową
pozbawienia p Ul W public znych.
§ 11.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruz elski

Z ałącznik dQ uchwaly nr t 90 Rady,

M'mistrów :l: dnia 27 grudnia 1983 r •
. (poz. 251)

:WZOR ODZNAKI HONOROWEJ, "ODZNAKA MISTRZA"
I.

..

