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UCHW AtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ " 

z dnia 16 kwietnia 1987 r. 

w sprawie ądwoJanla ministra pracy, płac i spraw socjalnych. 

/ 
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" na podstawie aTt. 37 ust. l 

, Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,odwołuje 

Obywatela Stanisława Gębalę 

te stanowiska ministra pracy, płac i spraw socjalnych. 

~farszałek Sejmu: R.Malinowski 
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UCHW AtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 16 kwietnia 1987 r. 

w sprawie powołania wiceprezt'sa Rady Ministrów. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowt'j, na podstawie art. 37 ust. 
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolilej Ludo~ej. powołuje 

Obywatela Zdzisława Sadowskiego 

na stanowisko wiceprezesf! Rady Ministrów. 

Marszałek Sejmu: R. MalinowskI 
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UCHWAlA SEJMU J'OLSKtE.ł RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 16 kwietnia 1987 r: 

,w sprawie powołania mhiistra pracy, p'aC' I spraw !JOcjalnych. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie art. 37 ust. 
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" powołuje 

, I 

Obywatela Janusza Pawłowskiego 

na stanowisko ministra pracy, płac i spraw socjalnych. 

" Marszałek Sejmu: R. Malinowski 
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UCHWAlA Nr , 33 RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 marca 1987 r. -

w sprawie rozwoju I lepszego wykorzystania < potencjału rzemiosła. 

~, 

. W ' celu stworzenia korzystnych warunków rozwoju 
OrilZ wykorzystania potencjału rzemios~a do zaspokojenia . 
ważnych potrzeb społecznych i . gospodarczych Rada Mi
r.islrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W t-oku realizacji programów rozwoju drob
nej wytwórczości i usłuU na lata 1986----1990 terenOWt' 
organy . admin.istracji państwowej, uwzględniając wa· 
runki lokalne, ' będą , dążyć do zapewnienia rozwoju 

. · f l 
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l efektywniejszego wykorzystania potencjału rzemiosła, ' 

. zgodnie z · potrzebami społeczno-gospodarczymi terenu. 
Dotyczy to w szczególności: 

, 1) usług , byt,owych, w tym zwlaszcza usług konserwa- ' 
cyjno-na'prawczych i remontowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb ludności małych , miast,} wsi, 

2) przetwórstwa rolno-spcizywczego, budowy małych 

piekarni i ciastkarni, masarnI, młynow, gospodarczych, 
wytwórni wod gazowanych itp., 

. 3) produkcji materiałów w oparpu o surowce lokalne 
i odpado:we, zW,łaszcza na potrzeby budownictwu 
mieszkaniowego, ' 

' 4) , regeneracji części zamiennych i podzespołów, pro· 
dukcji częśCi zamiennych, szczególnie do maszyn 
i narzędzi rolniczych, oraz cząści zamiennych na za-
opatrzenLe _usług bytowych, j 

5) produkcji i usług na eksport, zwłaszcza usług spe· 
cjalistycznyoh, wyrobów charakterystycznych dla 

, rzemieślniczego sposobu wytwarzarna,wyrobów rze· 
miosła ' artystycznego. jak również produkcji anty-

2) zaopatry~anie usług bytowych, szczególnie ważnych 
dla danego terenu, z puli ~owarów i materiałów ryn
kowych będących w ,dyspozycji wojewodów (prezy
dentów miast: stołecznego Warszawy, Krakowa 
i Łodzi). 

3 . . Po.lityka' wydawama uprawmen, o których mowa 
w ust. 1,powmna w szczególności uwzględniać: 

l) dązenie do rejestrowania dzialalno~cl gospodarczej' 
prowadzonej bez wymaganych uprawni~n, 

2) możliwosCI zatrudnienia emerytów i renCIstów, 
3) występowame lokalnych nadwyżek wolnych rąk do 

pracy. 

§ 3. Terenowe organy administracji państwowej, ,w 
c.elu zapewniifnia real.izacji zadań zawartych w progra
mach, o których ' mowa w § l, 'w poroźumieniu z właści
wymi jednQstkami organi~cyjnyml będą występować do 
'rad narodowych z wnioskami w sprawie zakresu i po
ziomu ulg w podatku odl1ieruchomości dla zakładó.,., rze- ' 
mieślniczych świadczących usługi bytowe i wdrażających 
osiągnięcia naukowo-techniczne, zakładów rzemiosł art y-

'importowej , . . . stycznych lub wymagających lokali 'o znacznej po-
6) usług i produkcji maszyn, 'Jrząrtzeń oraz innych art y- ' wierzchni oraz z wnioskami o fliezbędne ulgi i zwolnieI}ia 

kułów na rzecz ochrony ś rodowiska, w innych podatka~h i opłatach lokalnych, a także w 
7) wdrazania -OSiągnięć naukowo-t~chnicznych i pro- świadczeniach na fundusz ,mie jski i gminny. 

dukcji polegającej na zastosow aniu osiąqnięć nauko- § ' 4. Minister Finansów w ramaclI o-bowiązujących 
wo-technicznych, w szczególności speCJalistycznego zasad opodatkowania zapewni stosowanie ulg i' zwol
oprzyrządowania i 'aparatury kontrolno-pomiarowej. · men -wspierających rozwój działalności, o której' mowa 
2. Terenowe organy administracji państwowej, po w § l, dostosowując' okresowo system tych ulg i zwol-

zasięgnięciu opinii właściwych organizacji rzemiosła, do nień do zmieniających się warunków wykonywania tej 
końca I półrocza 1987 r. dokonają przeglądu oraz , oceny działalności. ' , 
potrzeb społecznych i gospodarczych, których charakter § 5. W ramach obowiązującego systemu zaopatrzenia 
i usytuowanie wskazuje na celo",;osc szerszego , wyko- dla drobnej wytwóTczości należy ująć potrzeby zaopa. 
rzystania potencjału gospodarczego rze iniosła do ich za- lrzenia rzemiosła w zakresie materia1ów, paliw, energii 
spokajania, i okreslą ki erunki d .;t lszych prac mających na i maszyn, z uwzględnieniem remontów, budowy, moder- ,. _ _ ,_ 
celu rozwój rzemiosła . . ·nizacji i konsel wacji Obiektów służących ąziałdlności wy- ' 

§ 2. 1. Terenowe or.gany administracji państwowej, lwórczej .i uslugowej rzemiosła. 
wydając uprawnienia do · prowadzenia działalności r~e- § 6. Zaleca się Prezesom Narodowego Banku Po!
mieslniczej, powinny prefe-ro\\'ilć kierunki działalności ' skiego i ;Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej, aby 
gospodarczej określone w §' l, a zwł.aszcza potrz~by wy~ ' w polityce kredytowej w ramach własnych srodkow w 

, nikające z nie zaspoko jonego popytu · na usługi i wyrohy szerszym zakresie uwzględniali ' rozwój działalności rze
rzemieślnicze.. mieślniczej, o której mowa w § l, zarówno w dostępie 

2. Polityka wydawania upr.awnień o których mow'-l do kredytu, jak i ·w stawkach oprocentowania. 
w ust. 1, powinna być wspterana przez: § 7, Uchwała wchodzi w życie z dniem ogloszenia. 

l) przydziały lokali ' i działek pod budówę zakładów ·· 
rz~rnieślniczych, ' " Prezes Rady Ministrów: Z. Me,ssner 

'" 
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'113, 

UCHW AtA Nr ,34 RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 marca 1987 r. 

, w sprawie zasad ustalania podstawowego kursu złote!ło. 

Na podstawie art. 48 ust. l ustawy z dnia .26 lutegC' 
1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56i z 1983 r. 
Nr 71, poz. 318) Rada Ministrów uchwala" co następuje : 

§ l. Podstawowy kurs złotego ustala się przyjmując 

l!a podstawę relację w artoki eksportu w cenachkr-a
jowych do jego wartości w cenach transakcyjnych, za
pewniającą opłacalność co najmniej, 80Q/o eksportu ogółem 
do odrowiedniego obszaru płatniczego . 

§ 2. Traci moc uchwała nr 244 Rady Ministrów , 
z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie ustalania kursów 
walut obcych w złotych. 

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem ogłosze nia . 

Prezes Rady Ministrów' w z. Z, Sza/ajda 
" / 

, . ' 

/ 


