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UCHWAŁA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

x dnia 18 grudnia 1986 r. 

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz w związku z art. 17 
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach 
(Dz. U. z 1985 r. Nr 49, poz. 261 i z 1986 r. Nr 47, 
poz. 226) uchwala się, co następuje: 

§ l. 1. Ceny urzędowe ustala się na: 

l) srodki spożycia I usługi mające podstawowe znacze
nie dla kosztów . . utrzymania lub ochrony zdrowia 
ludności: 

a) chleb, mąkę pszenną, kaszę mannę, płatki owsiane, 

b) mięso wieprzowe, wołowe i cielęce, przetwory 
z tego mięsa, z wyjątkiem wyrobów garmażeryj
nych z mięsa, mięso mielone oraz kurczęta -
objęte centralnym rozdzielnictwem, 

c) słoninę, smalec wieprzowy, masło t tłuszcze rOŚ
linne, 

d) . mleko spożywcze, mleko w proszku, mleczna 
mieszanki _produkcji krajowej dla wcześniaków 
L niemowląt, 

e) sery, z wyjątkiem serów owczo-krowiCh oraz Im
portowanych, 

f) cukier biały kryształ, 

g) herbatę paczkowaną w kraju .. Popularną" ł "Gru
zińską", _ 

h) węgiel i brykiety z węgla, koks, -półkoks, ogrze
wanie mieszkań energią ciepJnązaw.artą w wodzie 
lub parze wodnej oraz dostawą ciepłej wody do 
mieszkań, 

i) gaz przewodowY' i bezprzewodowy oraz energią 
elektryczną do użytku domówego, 

j) podręczniki szkolne dla szkół podstawowych i po
nadpodstawowych oraz podręczniki akademickie, 

k) leki gotowe, surowice i szczepionki objęte wyka
zami ustalonymi przez Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej (ceny zbytu i detaliczne), 

l) przewozy osób i bagażu środkami miejskiej komu
- nikacji masowej, 

ł) świadczenia uspołecznionych zakładów pomocy 
społecznej, domów małych dzieci, przedszkoli, 
żłobków, zakładów opiekuńczo-wychowawczych 

oraz usługi . noclegowe szkolnych schronisk m.ło.
dzieżowych, 

m) bilety wstępu do kin, 

n) świadczenia zakładów społecznych służby zdro
wia - szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych 
i innych, 

o) osobiste swiadczgnia osób fizycznych na rzecz 
zakładów społecznych służby zdrowia - oddawa
nie krwi i inne, 

,p)pn-ewozy osób .w . żeg.1tidze przy-bf,z.eżn~j, 

2) Środki pródukcji i usługi mająCe podstaWOWe znćicze
nie dla kosztów wytwarzania: 

a) węgiel i brykiety z węgla oraz koks 

h) ropę naftową i olej opalowy, 

c) gaz przewodowy i bezprzewodowy, 

d) energię elektryczną, 

półkoks, 

ej rudy ż.elaza i złom metali - ceny skupu i zbytu, 

-f) wyroby hutnictwa żelaza i stali, z wyjątkiem od
kuwek, kół, obręczy, pierśCieni kutowalcowanych, 
rozjazdów i akcesoriów kolęjowych, z produkcji 
krajowej, 

g) hutnicze wyroby z met<W nieżelaznych oraz wy
roby przetwórstwa metali nieżeiaznych z produk
cji krajowej, 

11) kable i przewody, 

-I) celulozę i masy P9łchemicznebielone, 

. J) trolejbusy i tramwaje,. 

k) ciągniki kołowe uniWersalne rolnicze, wytwarzane 
przez Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "URSUS", 

I) mąkę żytnią i pszenną, kaszę mal1nę, mięso wie
przowe i wołowe objęte centralnym r.ozdzielnic
twem, słoninę, smalec wieprzowy, masło, tłuszcze 

roślinne jadalne zużywane ' wyłącznie do celó,'l 
spożywczych, mleko spożywcze odtłuszczone, 
cukier biały kryształ, 

- ł) nawozy' sztuczne (z wyjątkiem nawozów ogrodni
czych) oraz wapno nawozowe, 

m) mieszanki paszowe średniobiałkowe dla bydła, 

trzody i kontraktowanych kurcząt rzeźnych. kon
centraty' paszowe wysokobiałkowe i mieszanki ' 
paszowe mineraLne dla bytlła i trzody, mieszanki 
paszowe mlekozastępcze, mleko paszowe odtłusz

czone, maślankę i serwatkę w proszku oraz zboża, 
z wyjątkietn kukurydzy, śruty zbożowe, otręby 

i śruty p-oekstrakcyjne, 

11) podstawowe środki ochrony roślin, objęte wyka-. 
zem określonym przez Ministra Rolnictwa, Leśnic

twa i Gospodarki Zywnościowej w porozumieniu 
. z Ministrem Finansów, z wyjątkiem preparatów 
importówanych goŁowych, 

e) usługi wykonywane przez zakłady naprawcze 
sprzętu medycznego i zakłady techniki medycznej, 
podporządkowane radom narodowym lub nadzoro
wane przez Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej, 

3) podstawowe produkty rolne skupowane przez jed
nostki gospoda-rki uspołecznionej oraz importowane 
- ceny skupu i zbytu: 

a) ' zboża, z wyjątkiem prosa, gryki kukurydzy oraz 
materiału siewnego · zbóż, 
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7) 

, 8) 

b) żywiec rzeżny wolowy, wieprzowy i cielęcy, 

a także kurczęta skupqwane w ramach kontrakta· 
cji, produkowane W oparciu o mieszanki pełno

porcjowe z, zasobów p'aństwowych, 

c) prosięta i , warchlaki , ze sKupu interwencyjnego, 

d) mleko. krowie, 

ej buraki cukrowe, 

f) zięmniaki, z wyjątkiem ziemniaków wczesnych 
i sadzeniaków w okresie od l stycznia -do, końca 
maja i od 1 wrze$nia do k0l1ca grudni a, . 

g) rzepak i rzepik (bez rzepiku ja rego ), z wyjątki em 

materiałi.\ siewnego, ' 

h) ~ełnę owczą (kr~jową), 
i) skóry SlIrOWe bydlęce, cielęce i świńskie , 

j) liście tytoniu. 

2. Ceny uriędowe ustala się również na: 

spirytus (alkohol etylowy) surowy, spirytus (alko~ol 

etyl ów y) rektyfikowany (zwykly. wyborowy i luksu
sowy), z wyjątkiem spirytusu posiarczynowego, po
rektyfikacyjnego i odwodnionego, oraz , wyroby spiry· 
tuspwe produkcjL krajowej, 

wyroby tytoniowe produkcji krajowej, 

benzynę i ol eL napędowy, 

zloto i inne metale szlachetne oraz zlom z tych 
metali, 

usługi pogrzebowe, objęte wykazem określ<mym przez 
'Ministra Budownictwa, 'Gospodarki Przestrzennej 
Komunalnej, 

wstęp do ogrodów zoologicznych i laźni" 

usługi wywozu nieczystości świadczone przez przed
siębiorstwa użytecZności publicznej na rzecz gospo-
darki mieszkaniowej, ' 

obowiązkowe badania i kontrole przedmiotów, prowa
dzone na podstawie odrębnych przepisów - sprawo
wanie dozoru technicznego, badania techniczne po-

jazdów, badania towaJ;ów w imporcie (eksporcie, 
pomiary i badania wykonywane przez Państwową 

Inspekcję Radiową, 

9) usługi magazynowania rezerw państwowych" 

10) mapy i, inne materiały geodezyjne i karlograficzne, 
splzedawane , z pailstwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

§ 2. J ako ceny urzędowe traktuje si ę opłaty: ' 

1) za przewozy krajowe osób i bagażu koleją i transpor
tem samochodowym publicznym (w komunikacji regu
larlłej objętej rozkładem jazdy), z wyją tkiem cen za 
miejsca sypialne i w wagonach ,do leżenia oraz za 
przewozy krajQwe ładunków, koleją, transportem sa- , 
mochodówym publicznym i wodnym - ustalane nd 
podstawie uStdWy z dnia 15 listopada 1984 L -:- Prawo 
przewozowe (Dz. U. Nr 53, po,z, 272), 

2) za usługi poczto;Ve i telekomunikacyjne w obrocie 
krajowym, ustalane , na , podstawie ustawy z dnia 
15 listopad a 1984 , LO łączności (Oz, U, Nr 54, 
poz: , 275). ' " 

§ 3. t. Ceny urzędowe " usług wymienionych W §1 
ust. 1 pkt 1 lit. l) oraz usl. ' 2 pkt 5-7 ustalają woJewodo" 
wie i prezydenci miast : stołecznego Warszawy, Krakowa 

Łodzi, z uwzględnieniem przepisu ' ust. 2. 

21 Ceny za: 

1) przewozy osób i bagażu środkami miejskiej komuni
kacji masowej ustalane są na podstawie zasad okrej
lonych przez Ministra Komunikacji. 

2) wywóz nieczystości przez przedsiębiorstw'a użytecz
ności publicznej na rzecz gospodarki mieszkaniOWej 
ustalane są na podstawie zasad określonych ' przez 
Ministra ' Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej I 
Komunalnej. 

§ 4. Uchwala wchodzi : w życie , z' dniem 1 stycznIa 
1987 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1987 r. ' 

Marszałe~ Sejmu: R. MalinowskJ , 
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UCHWAtA SI3JMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

, z dnia 18 grudnia 1986 r. 

w ,sprawie działalności, samorżądu załóg przedsiębiorstw , państwowych. 

I. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjmuje ' 
ocenę stanu samorządu pracowniczego i realizacji ustawy 
o , , samorząd,zie załogi przedsiębiorstwa państwowego; 
przedstawioną przez Komisję Spraw Samorządowych. 

, -

Sejm stwierdza, że w ciągu , ponad 5 .lat od prokla
mowania' przez IX Nad,zwyczajny Zjazd PolskieJ Zjedno
czoneJ Partii Robotniczej programu socjalistycznej; ' od
nowy i uchwalenia ustawo przedsiębiorstwacłl~ państwo
wych i samorządzie załogi przedsiębiorstwa naństwo
wego. , będących 'najważniejszą podstawą ' reformy, gospo
darczej" , 'dokonały , się. głębokie przeobrażenia w tyciu 

gospodarcżym kraju. 9panowane zostały n'ajgroiniejsD 
zjawiską kryzyso:wel ,gospodarka narodowa mimo licznyeh 
trudności weszła , na drogę rozwoju. ' Zdało egzamin usta- ... 
wowe usytuowanie przedsiębiorstwa państwowego jako 
podstawowego i s,amodzielnego podmiotu gospodarki na
rodowej. 

, Sprawdziła się ustawowa koncepcja samorZlldu z!lłogł, 
wyposażonego w bezprecedenSOWe uprawnienia do współ-

, zarządzania przedsiębiorstwem, -który jest , ważną podita
,wą socjalistycmej demokracji. Idea i praktyka samov:ąd'
noścl dobrze służą poszerzaniu uczestnictwa klasy ,robotnl
czej w Zarząctzantugospodarką. Sprzyja to pogłębianiu 
poczucia odpowiedzialności załóg za .fekty'\vność gospo- i 
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