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, Jest to droga rzetelnej pracy f powszechnego ucze· 
stnictwa w życiu publicznym, 

Jest to droga zacieśniania partnerskiej współpracy 

przewodniej siły ' narodu Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym 
i Stronnictwem Demokratyeznym. Jest to droga porozu
mienia naJ odowego i , umacniania Patriotycznego Ruchu 
Odrodzenia Narodowego. zaangażowanego w zespolenie 

. wysiłków wszystkich twórczych sił narodu, . wszystkich 
pokoleń, wszystkich środow-isk społecznych I zawodo--
wych, ludzi wienących' I nlewier,zący~h. 

, . Sejm Polskiej RzeCZyPospolitej Ludowej wyraża głęoj 

bokie przekonanie, te patriotyczna l . utalentowana mlo-
dzież polska poświęci wszystkie swoje .Uy budowaniu 
własnej i cęłego narodu przyszłości. 

, Sejm Polskie}' Rzeczypospolitej Ludowej zwraca. się! 
do wszystkich Polaków z gorącym .wezwaniem: wykorzy~ 
itUjąC pełni. naszych: praw, wYk'onujmy wszystkie nasze 
obowillzld. zespalajmy się w pracy dla socjalistycznej 
Ojczyzny. 

Marszalek Sejmu;'! ,GucwCB 
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UCHW Ał.ASEJMU POLSKIEJ RZECZVPOSPOLJTEJ LUDO.WEJ 

z dnia 21 lipca i984 r. 
. , 

,w Iprawle zamknięcia .esJI Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludoweł. 

Sejm Polskiej ~ze,czypospoIitej Ludowej - na poostaWie art. 45 ust. ł 
Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolltej Ludowei - postanawia zamknąć 
ósmll sesję Sejmu z (lnrem 22 lipca 1984 r. 

... MlH"szałek Sejmu: S. Gucw~ 
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. UCHWAŁA Nr 80 RADY MINISTRÓW 

. z dni. 15 czerwca 1984 r. 
"-

, 

rw sprawie opracowania planu pięcioletniego Da · lata . 1986-1900 przez JednostkI- gospo,darkl uspołecznIoneJ 
o Izcze.gólnym maczenlu dla gospodarkI- narodowej. 

N. podstaWie art. 17 u.t. 2 ustawy z dnia 26 lutego 
.1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym '(Dz. U. 
Nr 1. poz. 51 I z 1983 r. Nr 7 •• poz. 31.8) Rada Ministrów ' 
uchwala, co na.tępuje: 

§ l. Nakład. się na jednostki gospodarki uspołecz
nionej wymienione w' wykazie opublikowanym- odrębnie 
przez PrzewodnlcZl\cego Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów obowillzek opracowania planu pięcioletniego 

na lala 1986-1990. \ 

§ 2. Plany pięcioletnie jednostek gospodarki uspołecz
nionej, o których mowa w § 1, powinny być opracowane 
stosownie do wytycznych Przewodniczącego Komisji Pla
nowania przy Radzie Ministrów w sprawie trybu l metO-
dyki opracowywania planów. . 

. ł 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem , ogłotlzeni~ 

Prezes 'Rady Ministrów: w lo Z! Mes;n" 
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UCHWAtA Nr 102 RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 lipca 1984 r. 

w sprawie raka:ru podwyższania cen umownych , przemysłowych artykułówrynkoWycll I przeclwjlzłałailla 
, nieuzasadnionemu . Ich W7l"ostowl. 

\ Na podstawili art. 13 ust. 1 pkt 2 I 3 ustawy z dnia' 
.26 lutego 1982 r. o cen~ch (Dz. U. ~ 1984 r. Nr 13, poz. 59) 
Rada Ministrów uchwala. co następuje : 

t ' . . 
§ 1. Wpro:wadza sięn.a okres do dnia 31 grudnia 

]984 r. zakaz podwyższania cen .' umownych przemysł 0-

wyda artykułów rynkowych, wytwarzanych przez jednostki 
gospodarki uspołecznionej. Ceny te, z zastrzeżeniem wy
lątków . okre:łłonych w uctiwale. nie mogą być yvyższe 

.. 

od cen stosowanych 'w dniu 31 lipca 1984 r., a w razie 
braku takich cen - od ostatniej ceny stosowanej w 1984 r. 

§ 2. 1. Ceny przemysłowych artykułów rynkowych 
(§ 1) mogą być podwyższone w razie zmiaJ'ly w 1984 r. 
kosztów własnych produkcji tych artykułów Z przyczyn 

. J1iezalezpych od producenta. spowodowanej pOdwyŻSZ8,~ 
niem: 

... 



'. 

" , 

MonITor Polski Nr 18 - 192 - PO?:. 130 

l) cen surowcÓW, materiałów, półfabrykatów oraz wy
robów i częścikooperacyj.qych, 

2) stawek taryfowych przewozowych i. energetycznych, 
3) amortyzacjP'w wyli. .• u zmiany stawek oraz przeceny' 

majątku trwałego na dzień 31 grudnia 1983 r., 
4) stawek podatków obciążających .koszty : 

Ceny mogą być pbdwyższone' nie więcej niż o kwotę od
powiadającą wzrostowi kosztów produkcji z wymienio. 
nych wyżej prżyczyn, z uwzględnieniem przepisu §. 4 
ust. 1. 

2. Podwyżka cen z tytułów, o których .mowa w ust. l, 
nie może przekracz,ać lOoio ceny stosowanej w dniu 
31 lipca 1984 r. 

3. Ceny artykułów mogą być podwyższone również 
. . w razie wprowadzenia lub wzrostu pod~tku obroto,,:,egó. 

4. Przez podwyższenie . cen surowcÓw, materiałÓW, pór
fabrykatów maz wyrobów' i części kooperacyjnych (ust. 1): 

l) wytwarzanych w kraju- rozumie się podV!yż~eni. 
cen (urzedowych,regulówanych lub . umownych) sto· 
sowanych przez dotychc~sowego sprzedawcę albo 
podwyżsżenie cen spowodowane- zmianą sprzedawcy, 
jeżeli tówar jest objęty obowiązkowym pośrednictwem 
jednostek obrotu, 

, 2) importowanych -rozumie się podwyższenie ceny w 
stosunku do przeciętnej ceny płaconej w ,1983 r. 

§ 3. 1. Minister do Spraw Cen w szczególnie uzasad
nionych przypadkach móże~ wyrazić zgodę na podwyżs~ 
nie ' ceny w stopniu wyż5~um niż' 10% (§ 2 ust. 2). 

'2. Minisfer do, Spraw C~n W. uzgodnIeniu iz MinistriuDł 
Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Finansqw; może 

uchylić zakaz podwyzszania cen umownych: . 
1) artykułów lub grup artykułów, w obrocie którymi 

. osiągnięto żrównoważenie rynku. ' 
2) artykułów lub grup artykułów. dla których brak, jest 

społecznego uzasa_dnienia do utrzymywania. niezrÓw· 
noważonego rynku. 

§ 4. 1. Jednostki go.spodarki uspołecznionej • .które w 
okresie obowiązywania ' uchwały zamierzają p6dwyższyć 
cenę w granicach wynikających z ,przepisów uchwały. są 

·t obowiąźane . do sporządzenia kalkulacji ceny przy uwzględ. 
nieniu kosztu własnego produkcji, obliczonego' na podsta
wie kosztów uzasadnionych. zgodnie z przepisem ,art. 11 
ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. ll. 
z 1984. r. Nr 13, poz. 59). W szczególności w kalkulacji lej 
powinien być Okre§lony wzrost kosztów w 1984 r;. spo-

. ' wodowany podwyzką cen zaopatrzeniowych surowców ; 
i materiałów or~z innymi czynni~ilmi niezależnymi od 
producenta. 

2. Minister doSllliiw Cen i inne organy sprawują~ 
kontrolę cen , przeprowadzają kontrolę prawidłowości 

sporządzania kalkulacji kosztów; o których mowa w ust. 1. 

§ 5, W razie stosowania przez sprzedawcę (prOdu .. 
centa hłb jednostkę handlową) cen niezgodnie z priepisllDli 
uchwały, stosuje się przepisy art. 18i 19 ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. o cenach. 

\ 
§ 6. Do przemysłowych artykułów rynkowych sprze. 

dawanych również na' cele łaopatrzenlowe i inwestycyjn~ 
o których mowa w uchwale nr 195 Rady Ministrów z dnia 
27 .grudnia 1983 r. w sprawie zakazu podwyższania cen, 
umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych. 
wytwarzanych przez jedriostki gospodarki uspołecznionej 
(Moni~or Polski Nr 43, poz. 2~3)., stosuje się przepisy 
niniejszej uchwały . 
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