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UCHW AtA sEJMu POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 16 lipca 1987 r. 

w sprawie zamkDłęcla sesji 'SeJmu Polskiej Rzeczypospolltej Ludowej. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 1 ust. 3 
Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -- postanawia zamknąć 
czwartą sesję Sejmu z dniem 16 lipca 1987 r . 

Marszałek Sejmu: R. Malinowski 

172 , 
UCHW AtA Nr {fi RADY MINISTRÓW 

z dnia l lipca 1987 r 

mieniająca uchwałę w sprawie organh:acji przyjmowania, rozpatrywania załatwiania skarg I wnioskÓw. 

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, 
poz. 55 i Nr 45, poz. ,289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 
1984 r. Nr 34, poz. 183 oraz z 1986 r. Nr 47, poz. 228) 
Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

~ 1. W uchwale nr ' 132 Rady Ministrów z dnia 28 li
stopada 1980 r. w sprawie organizacji przyjmowania, roz
patrywania i załatwiania skarg i wniosków (Mortitor . Polski 
Nr 29,_ poz'. 162) wprowadza się następujące zmiany: 
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l) w § 22 w ust. I wyraz ,,3iedmiu" zastępuje się wy
razem .,czternastu", 

~~~. 

2) po § 34 dodaje Się § ' 34a w brzmieniu: 

.. § 34a. Postępowanie z wnioskami o charakterze ogól
nospołecznym, zgłaszanymi przez , obywateli 
na zebraniach, normują odrębne przepisy." 

§ 2 . . Uchwała wchodzi w ~ycie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messnet 

UCHW AtA Nr 101 RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 lipca 1981 r. . 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział· w posiedzeniach komisji resortowych • . 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ . 1. W § 2 uchwały nr 45 Rady'- Ministrów z dnia 
18 , kwietnia 1983 r. VI sprawie zasad wynagradzania za 
udział w posiedzeniach komisji resortowych (Monitor Pol
ski Nr 19, poz. 108) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. 'Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, ustala 
organ powołujący komisję; wynagrodzenie ze. 
udżiał w posiedzeniu lub posiedzeniach tej samej 
komisji w ciągu doby wynosi: ' 

1) od 250 do 600 zł dła przewodniczącego komi
sji, 

2) od 200 do 400 zł dla członków i sekretarzd 
komisji". 

§ 2. Wprowadzenie zasad wynagrodzeń określonych 
w ucłJ.wale nie może stanowić podstawy do zwiększenia 
posiadanych na ten cel środków w 1987 r. 

§ 3. Uchwała , wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Ż. Messner 

174 

ZĄ.RZĄDZENI~ . MINISTRÓW: BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ, GÓRNJCTWA 
l ENERGETYKI, HUTNICTW A I PRZE~YSŁU MASZYNOWEGO, KOMUNIKACJI, PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 

I LEKKIEGO. ORAZ ROLNICTWA, LESNICTWA I GOSPODARKI ZVWNOSCIOWEJ 

z dnia 22 czerwca 1987 r. 
, " 

w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w transporcie wodnym śródlądowym. , 

Na podstawie art. 3 ust. l pkt 1 i ust. 2 dekretu 
z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu arty
k ulami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, 
poz. ' 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, 

, poz. t15) i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1964 r, 

- Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz, 272) oraz § ~ 
ust. l i 2 zarządzenia nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu oraz or,ganów 
właściwych do ustalania norm ubytków natura'lnych ,(Mo
mtor Polski Nr 30, poz. ' 161) zarządza się, co następuje: 



. ' Monitor .' Polski Nr 20 

• ~ .1. Ustala się krajowe normy ubytków naturalnych 
zliun zbóż roślin oleistych. i strączkowych., nawozów 
sztucznych., surowców fosforowych., rud '.żelaza i niklu, 
paliw stałych., kruszyw wydobywanych. z wody oraz po
zostałych. artykułów nadanych. do przewożu, ' powstają.; 

cych. w transporcie wodnym śródlądowym w przewozach 
krajowYch. i związanych. z nimi załadunkach. i wyładun
kach., w wysokości. określonej w załączniku nr 1 do za
rządzenia. 

§ 2. Spos.ób stosowania norm ubytków naturalnych, 
o których. mowa w § l, określa instrukcja stanowiąca 
załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3~ Tracą moc : 

1) - § 2 zarządzenia Ministrów Przemysłu - Spożywczego 
i Skupu oraz .Komunikacji z _ dnia. -24 grudnia 1971 r. 
w sprawie norm ubytków naturalnych zboża i innych 
nasion oraz pnetworQw zbożowych. w transporcie sa· 
moch.odowym oraz wodnym śródlądowym (Monitor 
Polski Nr 35, poz. 179), 

/ 

Poz. 174 

2) zarządzenie Ministrów: Górnictwa, Energetyki i Ener
gii Atomowej, Hutnictwa oraz Komunikacji z dnia 
2-1 sierpnia 1978 r. w sprawie norm ubytków natu
ralnych paliw stałych. (Monitor Polski ' Nr 30, poz. 
112) w części dotyczącej norm ubytków naturalnych 
paliw stałych. określonych. w poz. "Transport wodno
śródlądowy" i ' poz. "Wyładunek, przeładunek. lub. 

• rozładunek" tabel stanowiących. załączniki do zarzą
dzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z . dniem . ogłoszenia. 

Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej 
i Komunalnej: J. Ba/szczak 

Minister Górnictwa i Energetyki: J. Szlachta 
Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego: 

Minister Komunikacji: J. Kamiński 
Minister Przemysłu Chemicznego i 

J. Maciejewicz 

Lekkiego 
w z. M. Jędrzejczak 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Zywnościowej: 
S. Zięba 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministr6w: Budownic
twa, Gospodarki PrzestrzE'nnej i -Komunalnej, G6rnic
twa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowe
go, ':jWmunikacji. Przemysłu Chemicznego i Lekkiego 
oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki ZywnościoweJ 
z dnia 22 czerwca 1987 r. (poz. 174) 

TABELA KRAJOWYCH NORM UBYTKÓW NATURALNYCH ARTYKUŁÓW PRZEWOZONYCH TRANSPORTEM 
_WODNYM ŚRÓDLĄDOWYM 

( 

-- Załadunek, ' Każdy dodatkowy 

Metoda określenia 
przewóz i wyła- prżeładunek Jednostka 

Lp. Nazwa artykułu Opakowanie masy ładunku 
dunek barek 

odlliesienia , 
wysokość ubytku w % niezależnie 

I-
' od pory , roku 

l .2 3 4 5 I 6 7 
- - , 

l Ziarno: zbóż (iyta, pszenicy, jęczmie-
nia, OWfa, prosa, gryki, sorga, kukury-
dzy), roalin oleistych (rzepaku, rzepiku) luzem ważenie na wadze 0,40 0,20 masa. nadana do 
i roślin ' strączkowych . elewatora przewozu z uwzglę 

dnieniem zmianł' 
wilgotności 

' 2 'Nawozy sztuczne (jedno- ,i wieloskła- luzein ważenie na wagach 0,45 0,20 masa nadana do 
dnikowe): polifoska, fóforan amonu, legalizowanych przewo~ 
saletrzak itp. nawozy suche ; 

3 Surowce fosforowe (fosforyty i apatyty) luzem ważenie na wagach 1,35 0,30 masa nadana do 
legalizowanych przewozu 

4 Rudy żelaza: kawalkowe i grodki lllzem ważenie na wagach- 0,25 *) masa nadana do 

1-
legalizowanych przewozu 

5 Rudy żelaza pospółkowe luzem ważenie na wagach 0,50 *) masa nadana do 
legalizowanych' przewozu 

6 Rudy żelaza miałkie luzem ważenie na wagach 0,50 *) masa nadana do 
- legalizowanych przewozu 

7 Rudy żelaza koncentraty luzem ważenie na wagach '0,60 *) masa nadana do 

- legalizowanY1:h przewozu 

8 Rudy i koneentraty niklu luzem ważenie na wagach 1,00 0,20 maSa nadana do 
legalizowanych przewozu 



'1 :1 2 3 4 I 5 6 7 

9 Węgiel 'kamienny: 80rtymellty grUbe luzem ważenie na wagach 0,75 .) masa nadana do 
i uednie legalizowanycll przewozu 

10 Węgiel kamienny: sortymenty · mialo- luzem ważenie na wagach 1,40 *) masa nadana do ' 
we i mułowe legalizowanych przewozu 

11 W8~8tkie sortyme,nty koksu luzem ważenie na wagach 0,75 *) masa nadana do 
.- , legalizowanych przewozu 

12 Brykiety z węgla kamiennego luzem ważenie' na wagach 0,90 *) masa nadana do 
leg'alizowanych . przewozu 

13 Węgiel hrunatny luzem ważenie na wagach 1,40 - *) masa nadana do 
. legalizowanych przewozu 

14 Brykiety z węgla munatnego luzem ważenie na wagach 1,00 *) masa nadana do 
. legalizowanych .przewozu 

15 Pó~ok8; koksik, pólkoksik luzem ważenie na wagach 1,20 *) masa nadana do 
legalizowanych przewozu 

16 Kruszywo naturalne (piasek, żwir) luzem pomiar zJlnurzenia 5,00 2;00 inasa nadana do 
wydobywane zwody, transportowane barki przewozu 

I 
od pogłębiarki . do odbiorcy (zakładu 

.przeróbki lub ' miejsca składowania) 

17 Pozostałe'artykuły nadane do przewozu luzem ważenie na wagach 2,00 - 0,70 masa nadana do' 

w stanie: legalizowanych przewozu 
- wiIgQtnym 

- suchym luzem ważenie na wagach . 1,20 0,40 masa nadana do 
legalizowanych 

*.) Zgoo.nie 'z ust. 4 instrpkcji stanowiąeej załączDik -nr 2 'do zarządzenia. 

przewozu 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Mini strów: Budownic
twa, Gospodarki Przeiitrzęnnej i Komunalnej, · Górnic
twa i Energetyki. Hutnictwa i Przemysłu Maszynowe-

ego, KomunikacjI , Przemysłu Chemicznego i Lekkiego 
oraz Rolnictwa, Leśnictw,) i Gospodarki Zywnościowej 
z dnia 22 czerwca 1987 r. (poz. 174) 

INSTRUKCJA W SPRAWIE STOSOWANIA KRAJOWYCH NORM UBYTKOW NATURALNY<;:H W TRANSPORCIE 
WODNYM ŚRÓDLĄDOWYM 

1-. Krajowe normy ubytków naturalnych ustalone w l) jeżeli odbiorca przyjmuje łddunek na barce w swojej 
wysokości określonej w rubryce 5 tabeli stanowiącej Zd- przeładowni i rozładowuje go na własne ryzyko, to 
łącznik nr 1 do zarządzenia mają zastosowanie do obli- od ustalonej normy ubytku dla danego artykułu w 
czania maksymalnie dopuszczalnych ubytków naturalnych rubryce 5 tabeii sfanowiącej załącznik nr 1 do za-
masy artykułów, powstających łącznie podczas przewozu rządzenia odejmuje się wysokość dodatkowej nor-
oraz opera.cji · jednego załadunku i jednego . wyładunku my ubytku naturalnego określonej : . 
barki żeglugi śródlądowej, za które jednostki uczestniczą
ce w procesie" przewozowym, łącznie z załadunkiem i wy
ładunkiem, nie ponoszą odpowiedzialności. 

2. Krajowe nOrmy ubytków naturalnych ustalone w 
rubryce 6 tabeli stanowiącej załącznik nr l do zarządze
nia są ' dodatkowymi normami ubytków naturalnych i mają 
zastosowanie w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

3. Normy ubytków r o których mowa w ust. 1 i 2, od
noszą się do masy artykułów nadanych do przewQzu lu
zem oraz obowiązują niezależnie od odległości przewozu 
i pory roku; wymienionych norm nie stosuje się w razie 
naruszenia stanu przesyłki. , 

4. W przypadkach przewidzianych umową przewozu 
lub w razi.e udokumentowanej konieczności z~niejszenia 
albo dodatkowego zwiększenia liczby przeładunków, ma
ją zastos'owanie w transporcie wodnym śródlądowym do
datl{OWenolmy ubytków naturalnych w wysokości ,okres- . 
lonej w rubryce 6 tabeli stanowiącej załącznik nr l do 
zarządzenia lub w odtębnych przepisach, o które zmniej· , 
sza się lub zwiększ3 normę podstawową z rubryki 5 tej 
tabeli, a mianowiCie; 

a) dla artykułów wyszczególnionych 
8 tabeli stanowiącej załącznik nr l 
- w rubryce fi tej tabeli, 

w lp. 1-3 i 
do zarządzenia 

b) dla sortymeritów rud żelaza wyszczególnionych 
wIp; 4-7 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszego 'zarządzenia - w odpowiednich lp. ta
beli stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia 

Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
z dnia 16 września 1985 r. w sprawie krajowYch 
norm ubytków naturalnych importowanych rud 
żelaza, manganu i chromu (Monitor Polski Nr 30, 
poz. 206), 

c) dla sortymentów paliw staŁych wyszczególnionych 
w lp. 9-15 tabeli stanowiącej załącznik nJ l do 

mmeJszego zarządzenia w poz. "Załadunek 
i przełądunek bez pośredniego składowania" ta
beli stanowiącej załącznik nr l do zarządzenia 
Ministrów: Górnictwa i Energetyki, Hutnidwa 
i Przemysłu Maszynowego oraz Przemysłu Che
mlcznego i Lekkiego z dnia 23 marca 1987 r . . w -
sprawie krajowych norm ubytków naturalnYCh pa
liw stałych (Monitor Polski ' Nr 12, poz. 103" 



\ 

Monitor ' Polski Nr 20 - 261 

, d) dla artykułów wyszczególniQnych w lp. 16 i 17 
tabeli stanowiącej załącznik nr l do zarządzenia 

- w rubryce 6 tej tabeli; 
2) jeżeli uzgodniono pomiędzy uczestnikami procesu 

transportowego . Lzw. transport podwójnie łamany lub 
z czasowym składowaniem ładunku w porcie, to do 
ustalonej normy ubytku dla danego artykułu w rub
ryce 5 tabeli stanowiącej załącznik nr · 1 do zarządze
nia dodaje się wysokość dodatkowej normy ubytku 
naturalnego określonej: . 
a) dla artykułów wyszczególnionych w lp. 1-3 i 

8 tabeli stanowiącej załącznik nr l do zarządzenia 
- w rubryce 6 tej tabeli, 

b) dla sortymentów rud żelaza wyszczególRion;ych 
vi lp. 4-7 tabeli stanowiącej załącznik 'nr l do 
niniejszego zarządzenia- w odpowiednich lp. ta
beli stanowiącej załącznik nr l do zarządzenia Mi
nistra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z «;łnid 

, 16 września 1985 r, w sprawie krajowych norm 
ubytków naturalnych importowanych rud żelaza, 

manganu i chromu (Monitor Polski. Nr 30, poz. 
206), 

:) dhr sortymentów paliw stałych wyszczególnionych 
w lp. 9-15 tabeli stanowiącej załącznik nr l do 
niniejszego, zarządzenia - w poz. "Zał<niunek 
przeładunek, ' wyładunek i składowanie na składo
wiskach pośrednich o · podłożu utwardzonym" tabeli 
stanowiącej załącznik nr l do zarządzenia Mini
strów Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Prze
mysłu Maszynowego oraz Przemysłu Chemicz
negG i Lekkiego z dnia 23 marej! 1987 r. w spra
wie krajowy<:h norm ubytków naturalnych paliw 
stałych (Monitor Polski Nr 12, poz. 103), 

--l 
Poz. 114, 175 i 116 ! 

d) dla artykułó~ wyszczególnionych w lp. 16 i 17 
tabeli s,tanowiącej załącznik nr l do zarządzenia ~ 
w rubryce 6 teij tabeli. 

5. Dopuszczalną wysokość ubytków /' naturalnych w 
transporcie wodnym śródlądowym oblicza się odrębnie 
dla każdej przesyłki 'według wzoru : 

gdzie : 

WxN 
U =----wo 

U - ubytek nat'}ralny w granicach nprmy (kg), 
W - masa przesyłki stwierdzona przy nadaniu (kg), 
N - ustalona norma ubytku naturalnego dla dane-

go drtykułu w rubryce 5 tabeli. stanowiącej za· 
łącznik nr l de zarządzenia. 

6. W razie zalania ładunku, przyJęcia do przewozu 
zamoczonego ładunku lub w inńych awaryjnych przypad
kach należy stosować komisyjne p'ostępowanie dla wyjaś
nienia powstałych różnic wagowych, z uwzględnieniem 
wyników laboratoryjn:ych zawartości wilgoci przemijają
cej na początku i na końcu procesu przewozowego. 

7. Rzeczywiste ubytki wykraczające poza wysokości 
wynikające z norm ubytków naturalnych należy trakto
wać jako ubytki ponad normę, w odnie~ieniu do których 
naI'eży prowadzić postępowanie wyjaśniające. 

8. Niedozwolone jesL 
l) odpisywanie.z góry ubytków naturalnych przed fak

tem ich powstania oraz bez uprzednio udokumento
wanego ich stwierdzenia; 

2) odpisywanie \ ubytków naturalnych w wysokości prze7 
kraczającej ubytki rzeczywiście stwierdzone. 

175 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 10. czerwca 1987 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do . 
pracy za granicą wpłat w walucie obcej . na rzec1. jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat. 

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr 123 Rady Mi
nistrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie zasad podej-

I mowania pracy przez obywateli polskich za granicą u 
pracodawców zagranicznych (Monitor Polski . Nr 23, 
poz. 157 i z 1985 r. Nr 35, poz. ' 232t zarządza się, co na

. stęPUjE: 

§ I. W zarząd~eniu Ministra Finansów z dnia 27 gru
dnia 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu 
przeka:t.ywania przez osobę kierowaną do pracy za grani

. cą wpłat w wdlucie obcej na rzecz jednostki kierującej 
oraz sposobu wykorzystania tych wpłat (Monitor Polski 

Nr 30, poz. 208, z 1986 r. Nr 8, poz. 58 i z 1987 r. Nr l, 
poz. 1) w § l w ust. 1 w pkt 2 przecinek na końcu za
stępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy: ,marynarze 
i rybacy mogą dokonywać wpłat w terminie. 10 dni po 
zakończeniu kwartału, jeżeli ze wzgiędu na specyfik~ 
pracy nie jest moż.liwe ' dokonywanie wpłat w okresach · 
miesięcznych; a wyjątkowo ,'- w terminie 14 dni od za
kończenia . kontraktu,'reżeli całościowo rozliczają się z ka
pitanem (armatorem) dopiero po zejściu ~e statku". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życi~ z dniem ogłoszenia 
Minister Finansów: B.Samo/Wc 

176 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ' 

. z dnia 26 czerwca 1981 r. 
i 

w sprawie zezwolenia dewlz9wego na zawieranie w obrocie z zagranicą umów o charakterze .gospodarczym o wza
j~ym nieodpłatnym świadczeniu usług lub rzeczy . nie będących wartościami dewizowymi. 

-
Na podstawie art. 34u8t. l ustawy z dnia 22 listo-

pada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. L Zezwala się pólskim podmiotom gospoaarczym 
na zawieranie z jednostkami gospodarczymi państw człon
ków Rady Wzajemnej PoroocyGosPQQarczej w ramach 

o 


