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UCHW AŁA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ. 

z dnia 31 stycznia. 1983 r. 

w sprawie obsadzenIa Imandatu 'poselskiego. 

Sęjm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - pa podstawie art. 84 Ordy
nacji wyborczej do Sejmu ··Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodo
wych - postanawia, że w okręgu wyborczym nr 46 w Opolu obywatel 
Bolesł.aw Hundt uzyskuje mandat posła na Sejm. 

Marszałek Sejmu: S. Gucwa 

'31 .. 
UCHWAŁA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ' LUDOWEJ 

,z dnia 1 lutego 1983 r. - , 

w . sprawie zamknięcia sesji SejmuPólsklej Rzec;:zypospolltej - Ludowej. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie arL 45 ust. 4 
Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - postanawia zamknąć 
v.. sesję Se jmu z dniem 1 lutego 1983 r. 

Marszałek Sejmu: f. Gucwu 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PlANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW 

z dnia 3 lutego 1983 r. 

w sprawie zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla llstalea~' obcląłeó na rzecz 
Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w 1983 r.' 

Na podstawie § 2 ust. 5 !ozporządzenia 'Rady tvyni
strów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu 
obciążeń na rzecz _ Państwowego Fundus~u Aktywizacji 
Zawodowej w 198} r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 1, poz. '3) ża
rząd za się, . co następuje: 

§ J. llekr6ć w zarządzeniu jest mowa o: 
l) "produkCJi sp.rzedanej netto" ...,... rozumie się przez 

to produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia, 1982 r. 
w s.prawie zasad i trybu obciążeń na rzecz P'aństwo

wego Funduszu Aktywizaeji Zawodowej w }983 , r. 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 1, poz. 3), zwanego dalej "rozpo
rządzeniem", 

2) "produkcji sprzedanej" - rozumie się przez to 
produkCję sprzedaną w cenach realizacji lub w ce
nach zbytu, o której mowa w § 2 uSt. 3 rozporzą

dzenia. 
3) "rokLi" lUb "okresie bazowym" -,- rozumie się przez 

to [OK 1982, ' 
4) "roku" , lub "okresie obliczeniowym" -- rozumie się 

przez to rok 1983. 

§ 2. Zarządzeiue dotyczy przedsiębiorstw, które przy
rost wynagrodzeń wypłacanych w ramach 'kosztów dzia
ła l nośc i, wolny od obciążeń na rzecz )'aństwowego Fun-

. quszu Aktywizacji Zawodowej, ustalają w zależności od 
tempa wzrostu (spadku) wartości produkc ji · sprzedanej 
netto lub produkcji sprzedanej w cenach realizacji bądż 
w cen ac h zbytu. 

§ 3. 1. Produkcję sprzedaną netto ustal,a się według 
. formuły: 

Pn = S-M 
gdzie: 

Pn - produkcja sprzedana netto, 

S -przychód ze sprzedaży ogółem wyrobów, robot 
i usług własnej pLOdukcji , według cen realizaCJi, 
pomniejszony o podatek obrotowy, 

M ...:.... koszty materialne działalności el,csploatacyjnej 
ogółem, bez kosztów amortyzacji, zgodnie z zaSd
dami określonymi przez Główny Urząd Staty
styczny na potrzeby ~tawozdawczości staty
styczneJ. 

2. Do wartości określonej symbolem "S" dolicza się: 

1)- w przedsiębiorstwach objętych rachunkiem wyrów
nawczym cen - ujemne różnice wyrównawcze cen, 
odlicza się ,dodatnie różnice JNyrównawcze cen, 

1) w 'przedsiębiorstwach realizujących produkcję na 
eksport - finansowe rozliczenia wyrównawcze.' w 
eksporcie, 

3) w przedsiębiorstwach przemysłowych - dotacje 
przedmiotowe. 

3. Produkcję sprzedaną netto okresu bazowego ko
ryguje się o: 

es - wpływ zmian cen na wartość sprzedaży ogółem 

objętej symbolem "S", 

' ,' 


