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UCHWAŁA Nr 197 RADY MINISTROW 

z dnia 23 grudnia 1987 r. 

o przedłużeniu mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się 
ceny regulow:ane. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1987 J. Nr 8, poz. 52) Rada 
Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się na okres do dnia 31 marca 1988 r. 
:moc obowiązującą uchwały nr 206 Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 1986 r. w sprawie- określenia wykazu towarów 

i usług, na które ustala się ceny regulowane (Monitor 
Polski Nr 34, poz. 265). 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1988 r. 

Erezes Rady Ministrów: Z. Mesśner 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 24 listopada 1987 r. 

w sprawie określenia zawodów deficytowych; 

Na podstawie § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania 

wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby -upra .... ~
nlone do emerytury lub renty (Dz. U. z 1985 r.. Nr .40, 
poz. 197, z 1986 r. Nr 9, poz. 47 i Nr 33, poz. 158 oraz 
z 1987 r. Nr 26, poz. 144) zarządzd się, co następuje : 

§ 1. Ustala się wykaz zawodów deficytowych stano
wiący załącznik do zarządzenia. Wykazem obejmuje się 
zawody deficytowe, których wykonywanie przez emety
tów i rencistów zatrudnionych w nie pełnym wymiarze 

c.zasu pracy nie powoduje zawieszenia emerytury lub . 
renty. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Pracy, Płac i " 
Spraw Socjalnych z dnia 17 września 1986 r. w sprawie 
określenia zawodów deficytowych (Monitor Polski Nr 29, " 
poz. 212). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Pawłowski 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
24 listopada 1987 r. (poz. 312) 

WYKAZ ZA WODOW DEFICYTOWYCH 

1. Zawody robotnicze: 

1) górnicy i pokrewni, 
2) hutnicy i pokrewni, 
3) robotnicy obróbki metali, 
4) robotnicy w produkcji chemicznej i pokrewni, 
5) robotnicy w produkcji materiałÓw budowlanych i po

krewni, 
6) robotnicy w produkcji 'wyrobów włókienniczych i po

krewni, 
7) robotnicy w produkcji odzieży i pokrewni, 
8) iobotll!c"y obróbki skóry i pokrewni, 

, 9) robotnicy poligraficzni i pokrewni. 
10) robotnicy budowlani i pokrewni, 
11) robotnicy w eksploatacji urządzeń taboru kolejo-

wego . i pokrewni. 
12) robotuicy w eksploatacji taboru komunikacji drogo-

wej i pokrewni, 
: 3) maszynistki, robotnicy łączności i pokrewni, ' 
14) lliloechanicy maszyn l urządzeń, 

15) monterzy maszyn i urządzeń, 
16) konserwatorzy urządzeń sprzętu ratunkowego i po

krewni, 
! 7)" maszyniści urządzeil umiejscowionych i pokrewni. 

18) elektroenergetycy, 
19) elektromonterzy, 
20) elektromechanicy, 
21) cieśle i stolarze, 
22) młynarze i pokrewni, 
23) piekarze i pokrewni. 
:!4) masarze, 
25) doker, 
26) maszyniści suwnic żurawi i pokrewni, 
27) operator sprzętu ciężkiego i zmechanizowanego, 
28) -maszyniści maszyn do robót drogowy< f1 i torowych 

oraz pokrewni. 
29) leŚnicy, szkółkarze i ' pokrewni, 
30) drwal, 
31) strażnicy i wartownicy. 
32) palacze, 
33) sprzedawcy, 
34) stroiciele instrumentów muzycznych, 
35) ortopedzi. 
36) masażysta, 

37) robotnicy niewykwalifikowani. 
38) robotnicy zatrudnieni w zawodach bezpośrednio pro

. dukcyjnych w spółdzielCzości inwalidzkiej i spui 
dzielCzości niewidomych. 


