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UCHWAtA Nrt95 RADY MINISTÓW 

z dnia 27 grudnia 1983 r. 

W sprawIe 2,akazu podwyższania cen umownych towarów zaopatneniowych inwestycyjnych, wytwarzanych 
przez jednostki gospodarki uspołecznionej. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. O cenach (Dz. U. z 1982 L Nr 7, poz. 52 

. i z 1983 r. Nr 71. poz. 318) Rada Ministrów uchwala, co 
następuje: 

§ l. 1. Zakazuje się w okresie od dnia 1 stycznia 
1984 r. do dnia 31 grudnia 1984 L podwyższania cen 
umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjpych, 
wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej. 
Cen y te nie mogą być wyższe od cen st9sowanych w 
dniu 31 grudnia 1983 r. 

2. Przez towary zaopatrzeniowe i inwestycyjne rozu
mie się towary przernysIowe (surowce, materiały, półfa

brykatyoraz wyroby i części kooperacyjne) przeznaczone 
na cele wytwórcze, ' inwestycyjne, remontowe i usługowe. 

§ 2. 1. W razie zmiany po dniu 31 grudnia 1983 r. 
kosztów wytwarzania towarów zaopatrzeniowych i inwes
tycy jnych, o któr ych mowa w § l, z przyczyn niezależ
n ych od ich producenla, spowodowanych podwyższeniem: 

1) cen surowców, materiałów, półfabrykatów oraz wyro
bów i części kooperacyjnych, wytwarzanych w kraju 
bądź importowanych, 

2) stawek taryfowych przewozowych oraz energetycz-
nych, . 

3) amortyzacji w wyniku zmiany stawek oraz przeceny 
majątku trwałego na dzień 31 - grudnia 1983 L, 

4) stawek podatków (obciążających koszty), 
5) składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

ceny tych towarów mog:,! być podwyższone nie więcej 

niż o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztów produkcji 
z wymienionych "wyżej przyczyn. 

2. Ceny towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych 
mogą być podwyższone również w razie wprowadzenia 
lub podwyższenia podatku obrotowego. • 

3. Przez podwyższenie cen surowców, materiałów, 

półfabrykatów oraz wyrobów i . części kooperacyjnych 
(ust. I pkt I) : 

1} wytwarzanych w krajU - . rozumie się podwyższenie 

cen (urzędowych, regulowanych lub umownych) sto
sowanych przez dotychczasowego sprzedawcę a ltJo 
podwyższenie cen spowodowane zmianą sprzedawcy • 
jeżeli ' towar jest objęty obowiązkowym pośrednic
twem jednostek obrotu, 

2} importowanych - rozumie się podwyższenie ce ny w 
stosunku do przeciętnej ceny płaconej w handlu za
graniczn ym w 1983 r. 

4. Minister do Spraw Cen w szczególnie uzasa<;lni o
nych wypadkach może wyrazić zgodę na pOdwyżsienie 
ceny, nie więcej niż . o 10%, stosowanej w dniu 31 grud
nia 1983 r. 

§ 3. Zysk uwzględniony w cenach towarów stano
wiących odmiany dotychczas wytwarzanych towarów, 
objętych na podstawie uchwały zakazem podwyższania 

cen, nie może być wyższy - zgodnie z art. 12 ust. 2 
. ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1982 r. 

Nr 7, poz. 52 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) - od zysku 
przeciętnie uzyskiwanego przez sprzedawcę ze sprzedaży 

towarów z danej bądż zbliżonej asortymentowo grupy 
w okresie ostatnich sześciu miesięcy. 

§ 4. Przepisów uchwały nie stosuje się do, cen umow
nych: 

1) towarów nietypowych, wytwarzanych w pojedynczych 
sztukach lub małych seriach według dokumentacji 
technicznej uzgodnionej między kupującym a sprze
dawcą, 

~) towarów pochodzących z produkcji próbnej, ~rotQoo 
typowej lub wzorcowej. 

§ 5. W razie stosowania przez sprzedawcę cen nie- , 
zgodnie z przepisami uchwały stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 17 i 18 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r, 
o cenach. 

§ 6. Uchwała wchodzi vi życie oz dniem 1 stycznia 
1984 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1984 r. 
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UCHW AlA Nr 201 RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 grudnia 1983 r. 

w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny; regulowane. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia ~26 lutego ~. 4) 
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1982 r. Nr 7, poz. 52 i z 1983 r. 

towary i usługi wytwarzane (świadczone) w kraju. 
będące środkami produkcji, wymienione w liście sta.
nowiącej załącznik nr 2 do uchwały. Nr 71. poz. 318) Rada. Ministrów uchwala, co następuje: 

§ l. I. Określa się wykaz towarów i usług, na które 
ustala się cen y regulowane. jak niżej' 

1) towary i usługi. których .produkcja lub świadczenia 

są przedmiotowo dotowane przez Pańsiwo. 

2) towary będące środkami s pożycia o charakterze 
. . standardowym oraz usługi w ymienione w l i ście sta
nowiącei załc;cznik nr l do uchwaly. 

3} obiekty i robot y budowlar,e , wykon ywane na zamó
wienie udzielone w trybie bezprzetargowym, 

2. Przez towary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-
rozumie się towary wytwarzane w kraju, a w odnłe· 

sieniu do_ artykułów żywnościowych, wymienionych w 
części I zaliJcznika nr l do uchwały - równieź towary 
importowan e . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1984 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 198. r. 

Prezes Rady MinistróWI w a. Z. Messn., 
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Załącznik nr t do uchwały nr 201 
Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 

t 1!:l83 r. (poz. 254) 

LI 'S T A 

~RODKÓW SPOZYCIA O CHARAKTERZE STANDARDOWYM I USŁUG, NA KTÓRE USTALA SIĘ CENY 
REGULOWANE 

Symbol Systematycznego 
wykazu wyrobów 

(SWW) 

, 2 

Wyszczególnienie 

3 

.\ I. Artykuły żywnościowe 
2:3,1, (bez 2342, 2343-1, -2) Ryby morskie i przetwory z tych ryb 

2f)21- '~ 

4021·11 

2013 -1 (do -5) 
20«1.-1 (do -5) 
2019-1 (do -5) 

Ziemniaki jad~ln{' późne 

II. W y' r o b y p r z e m y s ł u ł ,ek k i e g o 

Wyróby dziewia~skie i 'pończosznicze 

Ubiory z dzian in dla osób do 15 lat (z wyjątkiem ubiorów z weln y 100% ) 

Bielizna osobis ta z dzianin' dla osób do 1.5 lat (z wyj ątkiem plaszczy kąpielowych i koszul ty pn " Sarari" ) 
Wyroby POllczosznicze dla osób do 15 hit 

Wyroby przemysłu odzieżowego 

Okrycia z tkan in i z folii dla osób ,do 15 lat (z wyjątkiem okryć z tkanin welnianych i wełnopodobnych po-
wyżej 60% wlókien wełnianych oraz tka nin futerkowych): " 

2112-J l ; -21, -31, -41,. -51 - , płaszczyki j esienno-zimowe 
. 2ll2-12, -22, -32, -42, -52 , - plaszczyki wiosenno-letnie 

21 12-14, -24, -34, -44, -54 - kurtki 
2113-1 (do -5) Ubiory z tkanin wełnianych i wełnopodobuych do 60% włókien wełnianych dla osób do 15 lat (z wyjątkiem 

bonżurek) 

Bielizna osobista z tkanin dla osób do 15 lat (~ wyjątkiem bielizny z tkauin z jedwabiu naturalnego, koszul 

tyru .. Safari" i plaszczy kąpielowych) 

Pieluszki - z tkanin i papierowe 

,2114-1 (do -5) 

II 2181-12, 1829-495 

1,1 

14 

15 

16 

Wyroby przemysłu skórzanego i gumowego 

2221-1), -12, -13, -21, -22, ,'Obuwie wyjściowe z cholewką skórzaną luh ~ tworzyw sztucznych dla osób do 41at - niemowlęce, poniemow. 

"23, -31, -32! -33 lęce i wczesnodzieeit;ce i 
,;) ,2222-11!,12, -13",21, -22, 

-23, -3 1, -32, -33 

2225 -1 l, -12, -13, -21, -22, 
' ~23,-3 1,-32,-33 " 

2226~ 1 r,-12, -13, -21, -22, 

~23, ,;l I, .32, -33" 

2222-1 4,-15,-24,-25,-34, 
-3;; 
222 'J-144, -154 
2224-745, -746, -75'5, -756 
2225-1 4,-15,-24, -25,-34, 
'-35 

2226-14, -15, -24; -25, -34, 
-35 

, 1375-211, -231 

Obuwie wyj ściowe przedszkolne i szkołn e z cholewką skórzaną n a .podach n ;eskórzanyclllllh z cholewką z two

rzyw sztucznych oraz trampki, półtrampki, tenisówki, juniorki i typu "Adidas" tekstylne ua podeszwach uip
ekórzanych, a także obuwie gumowe i tekstylno-gumowe wulkanizowane 

, . ' 

222,1-286, -296 \ ' Obuwie 'dla o.~Ób starszych" z chólewką tekstylną na spodach skórzanycb i nieskórżanych (mcltonki i J y p!o
matki) 

2025 

1526-33 

Środki ochrony zdrowia 

grodki ochrany zdrowia w ohr00.ie rYllkowym i na zaoRatrzenie służby zdrowia, objęte wy kazami okrd lonymi 

przez Ministra Zdrowia i Opieki Spol.eczuej, z wyjątkiem ol-:"fJj-ch wykazem towarów i usług, na klóre L1 . la la 

się ceny urzędowe 

VVyroby ze szkła 

Butelki z podziałką dla niemowląt - szklane 



111. Wyroby pr,"emy~łu d"zewllcgo 

17 1741-23 .. 1712-26, .17 43-33 Meble dla szkół i przl'd,z kołi 

Ił! 174'ł-l Trumny (z wyjąlk,e'lJ ",etalowych) 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1825-12 

0\165-2 

IV . Pnzj)slałe artykuł, o;eżywllościow ·c 

Wyroby .. rzem,słu .. at"erlliczego 

Bruliony 

Szkła oku!a"owe 

Wyroby ort0l'edyczue, I'ebabi lilaryjne i .. rotelyezoe 

v. U. I. U g I 

Usługi świ"flezone przez zakłady i urządzenia lecznictwa l17.urowiskowcgo. bez wZl!led" na ich po<lporz'Iclko
wanie org iłfli zacyine 

Uslugi turys l yk, socjalne.i (wczasy pracownicze, "bnzy i koilInie dla mlodzieży szkolnej) 

Przewozy 'os'ób' i lad 'lCJków taksówkami osobowymi i ba;;ażowymi 

LI ST A 

Załącznik nr 2 do uchwaly nr 201 
Rady Ministrów z ' dn'iil 31 grudnia 
1983 r. (poz. 254j 

TOWAROW I USŁUG WYTWARZA NYCH ($WIADCZUNYCH) W KRAJU, BĘDĄCYCH SRODKAMIPRODUKCJI 

Lp. 

· l' 

l 

2 

3 

4 

SY:llbUI "'yslelIJatycznegn 
wykazu wyroł)ów 

(SWW) 

Inb Kla~yl i k.cjJ usłng 

2 

0321 

oa2 '(be~ 0829) 1026-6 

1221-131, -132 

1222-467 

5 1222-552. -553 

6 ' 1222-611 

7 

8 

9 

1311-12 

1246 

LOlI·13. -2:; . -33 . ·4ą. -53 , 
·6:1_ ·73. 

IIlll-12. -23 ;·5:~ 

101;j·33, -43. -53 . . 63 .. 
~ IH1·2 

~ ()\ 1-23, -24 

W y"zezególnienie 

3 

Energia cicplua dostar"za na przez uspoleczni;Jllych produce"tów i dyslrybutorów 

Maszyoy urządzenia, narzędzia; przyezepy rolni cze (~ wyjątkiem dla gospodarki le~nej) 

K was azotowy 

frójp<llifos lo, an sodowy 

"oda bezwodna i ciężka 

Wodorotlenek óodowy (soda kaustyczua) 

Biele tyta nowe 

Śr.;dki ochrony roślin 

Mdt .eri !l l ·si.,IVIlY ihóż , r~"p;lku i rzp,pik,1. zi~mninki sadzeniaki oraz nasiona r oślin strą czkowycli grubonasien
ny ch (groch, ouoik, lubin ., peluozka, sOJa Ilasula) 

10 4211 
1212-14. 

/ lwieno:ęta !!;o.poclarRkie h"dowlane (b"h nie, knnry. tryki i ogiery do rozrouu , jalówki, loszki i OWCl' maciorki 
hodowlane uraz cj'e l ętil <.10 Jal8ze~o cbowu \ 

11 

12 

42 101 
42 102 

~() I fil 

'101112 

LOI u3 

40201 

U.tugi zwi"z"n" z pl "flukei" ZW'''fZccą (bar/unia labora toryjne. dojaz;ly ,lo rnicisc wykonywaoia usług wete
ryuaryjny~h. przewozy z wierząt pOlazdaulI L,~ d,!cylUi w dy spozycji zakladów weteryoarii i iune) 

Ustugi :t:wi.ązane z prodllkcją roślinuą 


