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l. Dochody Funduszu 68.050.000 60.050.000 88~2 
'L !) 

w tym: 
l) środki finansowe pochodzące z wplat jednostek go~~odarczych II ty~~\.u obciążeń 

przyrostu kwoty wynagrodzeń , ." ... _ .. 

2)· odsetki za zwlokO . . .' , 
II. Wydatki Funduszu ... 

w tym: 
"; : 

1. Zadania finansowane przez terenowe organy a.Iministracji ·państwowej 
w tym: 
1) przygotowanie zawodowe , 
2) two~zenie dodatko~vyc'h miejsc pr~cy 

.~ ; , 
~. 

3) roboty interwencyjne 
4) rozwój system~ informacyjnego niezbędnt"go .clo r~alizacji po~rednictwa prac;)' 

i poradnictwa zawodowego .. 
5) zasiłki dla osób cza~()j(>:o pozostających bf'Z p~acy' 
6) odprawy 6-micsieczne !ila pracowuików uspołecznionych zakładów pracy 
7) zasilki dla absolwentek szkól wyższych 

2. Uzupełnienie Funduszu Ochotniczych Hufców. ·Pt·acJ 
3. Inne zadau'ia ~kreślone w odrębnych przepisach 

w tym: 
l) dotacje podmiot~we 
2) dofinansowanie Zrzeszenia Studentów Polskich 
3) inne wydatki 

4. Rezerwa na inne zR'!aniaokreś)one przez Radę ·Ministrów 
5. Lokata do budżetu panstwH 

Stan środkó~_na koniec roku 
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68"(JOO.OOO 
50.000 

, 78.691.270 

15.is6,96S 

14.00(,).000 
436.6S2 
187.222 

60.245 
89.619 
83.227 

300.000 
11.249.463 

184.842 

138.500 
45.000 

1.342 
100.000 

60.000.000 

29.'160.312 

UCHWAŁA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z d:nia 28 grudnia 1984 r. 

60.000.000 
50.000 . 

82.355.761 . 

18.928.616 

17.700.000 
555.466 
208.967 

64.183 
100.000 

300.000 
4.827.145 
1.500.000 

1.500.000 
100.0.00 

57.000.000 

7.654.551 

w sprawie określenia wykazu towarów I usług, na które ustala się ceny urzędowe. 

88,2 
10ll.0 
1114,7 

124;9 

126.4 
127.2 
l1l.6 

106.5 
111,6 

100.0 
148.6 
811,5 

1117.7 
100,0 

95,0 

25,5 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 luiego 
1982 r.o cenach (Dz. U. z 1984 r. Nr 13, poz. 59) u.chwala 
się. co następuje: 

, b) mięso wieprzowe, wolo~e f Cielęce. ' przetwory' 
zmi <;sa. z wyjątkiem wyrobów garmażeryjnych 
z mi ęsa, mięso mielone. a także. podrpby i kurczę· 

ta objęte c"entralnym rozdzielnictwem w sprzedaly. 

§ 1. 1. Ceny urzędowe ustala się na: 

1) środki 'sp0życfa I, UShlgi mające podstawowe znacze
nie dla kosztów utrzymania lub ochrony zdrowia' 
l udriości: ' 

a) chleb, mąkę żytnią f I pszenną, makaron, . kasze, 
z wyjątkiem kukurydzianych, ryż ,oraz. płatki 
gwsiańe i jęczmienne, .. _ 

reglamentowanej, . . 

c) słoninę, sadlo. smalec ' wieprzowy, maslo ' j rłuszcz. 
roślinne, 

d) . mleko spożywcze, śmietan~ i śmietankę o zawar" 
tości 90/, i 12°/. tłuszczu, 

'e) mleko w proszku oraz . mleczne mieszanki odżyw. 
cze (laktowity) produkcji krajowej. '. 

\ 



Monitor PD!ski Nr 29 299 

. f) sery i serwity, z · wyjątkiem serów owczych 
i owczo-krowich, 

g) konserwy "Bobo-Vita", odżywki ·spożywcze oraz 
przetwory owocowo-warzywne i,Bobo-F.ruit" dla 
dzieci-,do lat 3, produkowane według spec jaln~j ~ 
technologii, 

h) cukier, 

i) herbaty" paczkowane w kraju: "Popularna", "Gru
zińska", "Madras", "Assam" i ,,,Chińska", 

j) węgiel i brykiety z węgla, koks, półkoks, dostawę 
ciepłej wody do mieszkań oraz ogrzewanie miesz
kań energią cieplną, 

k) gaz przevx.odowy i bezprzewodowy oraz ene~gię 
elektryczną do użytku domowego, 

l) podręczniki szkolne i akademickie ~raz zeszyty 
, 16- i 32-kartkowe, teczki i bloki rysunkowe, wkła
dy do teczek i .blokówrysunkowych oraz ołówki, 

ł) tetrę pieluszkową, 

m) leki gotowe, surowice i szczepionki oraz wyroby 
' opatrunkowe, objęte Wykazami ustalonymi przez 

Ministra Zdrowia i ' Qpieki Społecznej, 

n) przewoZy osób i bagażu środkami miejskiej k.or, 
munikacji masowej, ' 

o) przewozy krajowe osób i bagażu koleją i transpor
tem samochodowym publicznym (w komunikacji 
regularnej objętej rozk..ładem jazdy), z wyjątkiem 
cen za miejsca sypia Ine i w wagonach dć leżenia. 

prZewozy osób w żegludze przybrzeżnej, 

świadczen i a uspołecznionych zakładów pomocy 
społęcznej, domów I,llałych dzieci, przedszkoli, 
żło bków, placówek opiekuńczo-wychowawczych 

braz usługi noclegowe szkolnych schronisk mło

d zi€żowych. 

bilety wstępu do kin. teatrów. oper. operetek, 
filha rmonii oraz innych placówek artystycznych. 
z wyjątkiem bile tów wstępu na impr,ezy estradowe, 
kabareto'we i cyrkowe . 

t) ś wiadczenia zakładów społecznych służby zdro
wia - szpita li, stacji sanitarno-epidemiologicznych 
i innych. • , 

u) osobiste świadczenia osób fizycznych na , rzecz 
zakładów społecznych służby zdrowia - oddawa
nie krwi i inne; 

2) środki produkcji i usługi mające podstawo,we ' zna
czenie dla kosztów ' wytwarzania: 

a) węgiel i brykiety 7. węgla oraz koks półkoks, 

b) ropę naftową i olej opałowy, 

c) gaz przewodowy i bezprzewodowy, 

d) energię elektryczną. 

e) d rewno tartaczrie ta rcicę ogólnego przeznaczenia. 

f) bawełnę. 

g) podstawowe włókna chemiczne - jedwab wisko-
zowy. poliam idowy poliestrowy włókienniczy 
nieteksturowany techniczny oraz 'dywimowy, 
włókna wiskozowe. poliamidowe. i poliestrowe cię-

- te, i ciągnjon~ _typu bawełnianego. wełnian ego 

i dywanowe oraz włókna akryl 9w.e i polipropy-,. 
lenowe ck te i ciągnione, 

h) kauczuki i ich lateksy, 

Poz.tge 

i) nowe opony produkcji , kr~}o'Vej , do pojazdow sa
mochodowych ciężarowych, ,autobusów i trolejbu
sów oraz sprzętu rolniczego: maszyn, urządzeń 

i ciągników. . 

j) autobusy, trolejbusy, tramwaje, samochody cię

żarowe i ciągniki drogowe o ładowności po wyżej 
1.5 tony. ' 

k) ciągniki kołowe uniwersalne rolnicze. wytwarzane 
przez Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus", 

l) apatyty i fosforyty, 

, ł) -rudy i złom metali - ceny skupu i zbytu, 

m) w yroby hutnictwa żelaza i stali. z wyjątkiem od- , 
kuwek. kół, obręczy, pierścieni ' kutowalcowanych. 
rozjazdów i akcesoriów kolejowych, 

n) hutnicze wyroby z metali nieżelaznych oraz wy-
roby przetwórstwa metali nieżelaznych, 

o) kable i przewody, 

p) siarkę i kwas siarkowy, 

r) cement, 

.) celulozę; 

t) mąkę żytnią i pszenną, kasze, z wyjątkiem kuku
rydzianych, mięso wieprzowe, wołowe i cielęce, 
słoninę. sadło, smalec wieprzowy, masł'o i tłuszcze 
roślinne. mleko spożywcze, śmietanę i ' śmietankę 

o za\'lartości 90/0 i 12i'/o tłuszczu, mleko w proszku, 
sery i serwity, z wyjątkiem serów owczych 
i owczo-krowich, 

u) nawozy ' sztuczne 1 wapno nawozowe~ 

w) mieSzanki paszowe średniobiałkowe. koncentraty 
paszowe wysokobia'łkowe i mieszanki paszowe 
mineralne dla bydła, trzody, kurcząt i kur niosek, 
mieszanki paszowe mlekozastępcze. mleko paszo
weodtłuszczone, maślankę i serwatkę w proszku, 
kazeinę na pasze oraz zboża. śruty zbożowe, 
otręby i śrut y poekstrakcyjne, 

zl podstawowe środki ochrony roślin. objęte wyka
zem określonym przez Ministra Rolnictwa i Gospo
darki Zywnościowej w porozumieniu z Ministrem 
Finansów. 

i) przewozy krajowe ladunkówkoleją, transportem 
samochodowym publicznym i wodnym, 

t) usługi wykonywane przez zakłady naprawcze 
sprzętu , medycznego, zakłady techniki medycznej 
i konstrukcyjno-naprawcze, podporządkowane ra
dom narodowym lub nadzorowane przez Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej l 

l} podśtawowe produkty rolńe skupowane _przez jed
nostkigospodarki uspołecznionej oraz importowane
ceny skupu i zbytu: 

a) . zbpża, z wyjątkiem prosa oraz materiału siewnego 
zbóż. 

b) żywiec - rzeżny wołowy, wieprzowy cielęcy, 

8 także kurczęta skupowane w ramach kontrak.
tacji. 

' c) prosięta wai'chlaki ze skupu interwencyjnego. 

d) mleko krowie . . 

e) buraki cukrowe! 



:, .. , 

. ..;..;. '31)0 ' - , p~ 196. :197 l 195 

1). , ~~niałti • . '1 , wyją;t..k:iem " 'Atemnra~ów w~,zesnych, 
i •• d'leniaków. w okrcesie,·O<1 !!tyczni'a do rn&J~, 
i od \yrze$Tfia qo gJudnia:, . 

g) . rzepak i , rzepik, z' wyjątkiem ' m.ateri<lłu sfewnego; 

h) · wełn~. owczą. 

i) skóry $UTowebydlęce, . cielęce 1 śWińskie. 

j) liście tytoniu. 

2. Ceny urzędowe usta'l,a się również na: l 
1) spirytus.- surowy - ziemniac~any. zboiowy; owoęwy, 

melas-owy i z buraków, spirytus rektyfikowany, z wy
jątkiem technicznego, oraz wyroby spirytus,owe, z 
wyjątkiem skupowanych od ludności, . 

2) wyroby tytoniowe. z wyjątkiem skupowanych ' od 
ludności, 

3) zapałki produkcji krajowej, 

4) benzynę i olej napędowy, 

5) złoto i inne metale szlachetne oraz złom z tych me
tali. 

, 
6) usłulJ'! pocztowe telekomimikacyjne" w_, obroci .. : kra .. 

lowym, 

7) uSługi pogrzebOWe, 

' sf'wstęp "do p'al kÓw ' rrii'ejskich. ogrodów toołógiczrtych. 
ośrodków . rekreacy jno-wypoczynkowych; kąpielisk;, 
łażrii lsza'l~tów miejskich, , " 

9) wywóz nieczystości, 

i:Oj : oboWiązk(jlw~ ., ba<lan;a i " kpntrole pr~edmiotów. pro
wa'dzone na podstawie o4rębnych przeplsow , o.;- swa
wowanie dozoru t&:hnicznegO-. badania techniczne po
jazdów;badania "'1oWarów W imporcie i eksporcie 
i inne, 

11) uąlugi '<magazYIiow ania rezerw państwowych, 

12) mapy i in 'rl~ ' bateriały geodezyjne i kartograficzne. 
sprzedawane,. z ,państwowego zasobu geodezyjnego-
fkartograHcznego. . 

§ 2. Ucbwała wchodzi . w życie z dniem 1. stycznia 
1985 r. i ()bowiązuje do dnia 31 grudnia 1985 r. 

Marszałek Sejmu: S. Gucwa 
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UCHW AtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOUTEJ LUDOWEJ 

z dnia 28 grudnia 1984 r. 

w s,prawie powolania ministra - kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technłczneqo t Wdrożeń. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na pod
~tawie art. 3'1 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypóspolitej 
Ludowej - powołuje Obywatela Konrada Totta na stano-

wisko ministra - kierownika Urzędu Postępu Naukowo~ 
-Technicznego i Wdrożeń. 

Marszałek Sejmu: S. Gucwa 
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UCHWAŁA Nr. In RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 grudnia 1984 r. 
I' 

w sprawie zmiany nJektórycb przepisów aktów prawnych w zakresie oprocentowania kredytów .bankowych 
w tazie postawienia ich w st~n natycbmiaśtowej wymagalności. 

W związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. - Prawo bclnkowe (Dz. U. Nr 7, poz. ' '56'' I z 
1983 r. Nr 11, poz. 318) Rada Ministrów uchwala. co 
następuje : 

§ 1. W decyzji nr 172 Prezydium Rządu z dnia 
22 grudI)ia 1978 r. w sprawie planowego rozmieszcze
nia Jekarzy i lekarzy dentystów w ust. ' 15 skre~;Ia się 
wyrazy: "w : wysokości 12°/0 rocznie". 

§ 2. , W uchwale nr 111 Rady Ministrów z dnia 
.II lipca 1'979 r. w sprawie warunków przenoszenia nau
czycieli akfł(iemickich oraz pracowni ków naukoW'o~badaw
.czych do placówek naukowych (Monitor Polski Nr 20, . 

poz .. 116) w § II w ust. 
kości 12010 rocznie". 

skreśla się wyrazy: "w wyso-

§ 3, W uchwale nr 181 RadY Ministrów z dnia 
16 sierpnia .1982 r. w sprawie kredytu bankow ego dla 
nauczycielip9dejmujących pracę na teren ie wsi lub 
małych miast (Monitor Polski Nr 20; poz. 172) w § 7 w 
ust, l skresla się wyrazy: "w wysokości 12% [-ocznie": 

§ 4. Uchwala nie ' narusza umów kredytowych za
wartvch przed dniem jej wejścia w życie. 

§ 5 . 
1985 r. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem ,l styczni a 
:', . - .I' 

Prezes Rady Mmistrów: w z. ,Z. Messner 

, 


