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UCHWAlA Nr 224 RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 grudnia 1988 r. 

w sprawie zaopatrzenia materlalowo-techn1cmego w latach t989. i 1990. 

Na podstawIe art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lute- . o których mowa w ust. . 2, niezbędnych do zaspokojenia . 
10 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. potrzeb .odbiorców krajowych. Dokonanie tego ustalenia 
Z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. i81 oraz z 1988 r . zobowiązuje Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagra-
Nr 20, poz. 134) Rada Ministrów uchwala, co następuje: nicą do stosowania przepisu ust. 2. 

ł l. Jednostki gospodarcze wszystkich typów i form § 6. 1., Decyzje o r.ozdysponowaniu ' rezerw .. bilanso-
własności swobodnie sprzedają i nabywają, bezpośrednio wych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wydaje Mini
lub za pośrednictwem dowolnie wybranych jednostek obroc . . .. ster Rynku We.wnętrznego. 
tu,surowc:e i wyroby, zwane dalej "materiałami", oraz 
paliwa, energię i środki transportu zgodnie ' z zasadami 
okre.ślonymi w Kodeksie cywilnym, z ograniczeniami wy
Dłkającymi z uchwały i innych powszechnie obowiązują
cych przepisów, w tym wydanych na podstawie art. 26 
ustawy (l dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycz- . 
Dej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 .r. Nr 33, poz. 180 i z 
1988 r. Nr 19, poz. 132). 

§ 2. 1. . Materiały, paliwa, energia i środki transpor
tu o podstawowym znaczeniu dla 'gospodarki narodowej 
14 centralnie bilansowane. Wykaz centralnych ' bilansów 
określa załącznik nr l do uchwały . 

2. Bilanse wymienione w części A wykazu, o którym 
lilOWa w ust. l, zatwierdza Rada MinistrÓw, a wymienione 
'W częśd B-. Minister Rynku Wewnętrznego . . 

§ 3. 1. W zakresie ustalonym \'ol załączniku nr ' 2 do 
uchwały' stosuje się obowiązkowe pośrednictwo w, obrocie. 

2. Minister Rynku Wewnętrznego określi jednostki 
obowiązkowo pośredniczące w obrocie, upoważnione do 
saopatrywania odbiinców w materi ał y i .środki transporlu, 
O których mowa w ust. 1. 

§ 4. 1. Dostawcy . materiałów, paliw, energii i środ ; ' 

t6w transportu objętych obowiązkowym . pośredniCtwem 
j zamówieniami rządowymi są zobowiązani do · pęłnego ' 

pokrycia uzasadn ionych potrzeb na materi ały oraz do za
warcia umów sprzedaży (dc.stawy) z odbiorcami tealiżu- ' 
jącymi zadania z~viąZane z: 
l) realizacją zadań obj (:tych zamówieniami rząd owymi; ' 

2) obror~nością i bczpie~zeńs twem kraju, 
3) , tworzeniem Iezerw bii:i;,soWyC~1 i po.J.lstwowych. 

2. DostaWcy mater iał6w , pali ';l, 'energii i środków 
transportu będącyc11 w '. swo bo'ćnym obrocie są obowfą- ' 
zani sprzedawać je w pierwszć:j k ol8jn::Jk i cdbiorcom' 
realizuj 'lcym zadanie; wym H:: n: one w L' St. 1. 

§ 5. l. Eksport niate ri,t!ó\',' , paliw , er.e;gii i ś rolików 

transportu ponad ij C'ś ci ckr"eś1oIl.i VI bilJ!!<i3ch \ \·yr:.11on;u
nych w z:l lączniku : ; l 1 d :J tle';-."'·.'''(l w i'caga zgcJy lvii 
n istra Eyf.t ~:.u \!V~\';n~trLrJ.2~c·t \\'-r'-:'~ '~ 8n f:: j Vi ' uzg0dnieni ti 
Ź l\rfinistze rn Pr:?errry~l u nu \V T,,'i '~I ~_2 'i':':' r\;hn i~;;t ra \r'y\~' p6ipracy 

. Gospodaiczej z Za.g: dn:2ą: .. 

2. Decyzje o rozdysponowaniu .rezerw bilansowych 
ujętych w bilansach zatwierdzanych przez Radę Mini
strów, a wymieniQnych w części A załącznika nr . l do 
uchwały; wydaje Minister Rynku Wewnętrznego w uzgod-

· nieniu z Ministrami : Przemysłu '- w odniesieniu do bilan
sów wymienionych PQd poz. od 1 do 5, Kultury i Szt.uki -
w odniesieniu do bilansu wymienionego pod poz. 7 oraz 
Rolnictwa, Leśnictwa) ,GosPQdarki :Lywnościowej - w 
odniesieniu do bilansów wymienionych pod poz. 8 i 9 
części A załącznika nr l do uchwały. 

3. Zasady dysponowania rezerwalIli . pa,ństwowymi 

określają odrębne przepisy. 

§ 7. Zęzw.aia ' się producentom wyrobów wymienio
nych w poz. 5 do. 7 załącznika nr 2 do uchwały na 'sprze
daż, p07;a trybem obowiązkowego pośrednictwa , do . 0;5°/, 
ilości wyprodukowanej w ka:i;dym asortymencie. 

§ 8. 1. ' Minister Rynku Wewnętrznego może zle,cit, 
w drodze umowy, wytypowanym przez s iebie jednostkom 

· organizacyjnym opracowywanie centralnych bi)alłsów ma- ' 
teriałowych, wymienionych w załączniku nr l .do uchwały, 

· oraz realizację decyzji o rozdysponowaniutezerw bilan
sowych, o których mowa w § 6 ust. l. 

2. M iniste r Finąnsów :wpewnia' środ~i na pokrycie 
kosztów realizacji z 'adań, o których mowa w ust. · L w 
ramach rezerwy Rady Ministrów. 

§ g.W· razie nieprz€strzegania przeplSOW uchWały 
pobie ra s i ę ,na "rzecz' budżetu-- państwa opłaty . określone 

w odrębnych przepisach . 

§ 10. l. Minister Przemysłu ustali dccatkowe" opłat y 
za paliwa i energię zużyte 'w . ilościach przękraczających 
liD;lit wynik" j ący z p rzepisów wyd anych na p6~stąwie 
ustawy z dnićt 6 kwietr:ia 1984 r. ·0 · gospodarce.€perge-
t)'!= znej . . . / . " 

2. Kwoty 7. ty t ..: lu opłat. o który ch mowa W " ust. L 
podlegaj ,,! pr:!€kazaniu na Fundusz Zmian Strukturalnych 

· w Przerr,~' ;jl e r; ,l popieranie przE:d sl'lwi:ięć i zadań, ok reślo

n ych w a' t. '9 jj~Y dW y z dnia fi kwie tnia 1984 r. o. gospodar
·<?e energeryo.cej . 

2. l'vlin\ste:r \V'-'p0łpr" ,:y C c'spodarcze j z Zi:tg rąn~9."§ 11. ' T róci m oc uc hw ala nr 124 Rad y Minis.t;::,ów 
mcie 'li.wleżn i ć w yd::;;,,:e ze'c'.Ą!c:<:::rdw ywozowego na .eks- z ciiHa 19 Epc':i 1985 r. 'IN sprawie .zasad i ctganizącj i pro
p ort eicms:J tó ,,~ i pC'[!i,espoló'\v kooperi':,(:yjrivi,:h oraz pÓł~ 'cesu zaopatrzenia materi alowo-technicżnegp w 'latach 
fa brykatów I maten alOw, n ie objc;tych ~alą~znfki~IT) nr 1 . .. 1986-1990 (Mon itor Polski z 1988 r. Nr 5, poz. 5~)., 

"do uchwaly, od stGpn ia zaspokojenia potrzeb odbiorc'ów 
, .' . ...- : ,~ . § 12. Uchwala wch odzi w życie z dniem l st,.'cZnia kra jo'l.vych. J 

. i 989 r. 
3. Minister Przemysłu w porozumieniu, z Ministrem ... _. 

Rynku Wewnętrznęgo ustala asortyme'nt i i l ości wyrobów, Prezes Rady Ministrów: M. F, Rakowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 224 
Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 
1988 r. (poz. 3(2) 

WYKAZ MATERIAŁÓW, PALIW, ENERGII I ~RODKÓW TRANSPORTU BILANSOWANYCH CENTRALNIE 

Lp. 

l 

Symbol według 
Systematycznego wyka m wyrobów 

2 

-
Nazwa materiałów, pal~w, energii i środków transportu 

3 

A. BilaoM! utwierdzane pnes Radę Ministrów 

l 011, 012, 0131 
2 0211 
3 0242-211, 0246-33 
" 0242-22 
5 02,12-3 
6 0231 
7 1814 
8 2419 (bez 2·H9-9), 2'199, 26U. 2612, 2614 
9 4011 , 4012, 2411 

Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego 
Koka i p6łkob 
Paliwa eilnikowe, benzynowe i benzyna pyrolityczna 
Paliwa do eilników z zapłonem samoczynnym 
Oleje opałowe 
Ropa nUtowa 
Papier 
Pasze tre6ciwe (w latach kalendarzowych) 
Ziarno zbóż podstawowych i innych krajowych konsumpcyjnych, pastewnych 
i siewnych oraz przetwory młynarskie z importu (w latach kalendarzowych) 

B. BiIaue satwierdJla&e pnIU Miniatra Rynku Wewnętrsncse 

] . 0141-8 
2 022I- lI 
l 0232·11, .2ł, -3 
4, 0232·12, ·2Z 
;; 0245·5 
6 OlU 
7 Mn, 0412, 04.1S 
II 0414.·1 
9 0423-22 

10 0423-3 
11 0123·4 
12 045 {bel 0451-3) 
13 0% 
14 0471 
15 0·172-1 
16 Oł'12·2 

17 0476, 0477 
IIi 0512·51 
19 052 1-8 (bf:& ·81), 0531-4 (bell '.'1), 05'14 (be. -41), 

0556·2 do -4, ·9, 0566-2 cM .4, -9, 0582-52 do -5'. -59, 
0586-2 do -4, -9 (bell -91), 1221-7'. -75~ 1319-' 

20 0531-11, 0551·15 
21 0531.12, 0553, 0563, 0589-4, 0531-2 
22 0531-13 
23 "0531-14 
240531-22 
25 0531-31 
26 0531·41 
27 0551 (bez 0551-15), 0561 (beJ! 0561-911, -921), 0589-1 
28 0552 (bez 0552-15), 0562 
29 06l4.·31 
30 06l4.-51%, 0656-513 
31 0656-511, 0614·511 
320672-11, -12 
33 0811-11 
34 0811-12 
350811-13 
36 1021, 1022 
31 1023 (be. 1023-6, -9) 
31 1024, 1025, 1029-1 

W {giel brunatny 
Gaz II kobowni i gazokoksowni 
Gitz ziemny wyaokometanowy 
Gaa ziemny zaazotowany 
Asfalty II przeróbki ropy naftowej 
Energia elektryczna 
Rudy żelaza tUlOWe i wzbogacone odpady żelazodajne metalurgiczne 
Złom etalowy (obiegowy i zbi6rkowy) 
2eJazoknem min. 75% Si 
Żelazochrom 
Żelazoknemomang8ll 
Wyroby walcowane na gorąco gotowe 
Rury .talow. 
Blachy .talowe walcow8lle na zimno 
Blachy ocynkowane 
Blachy ocynowane 
Pręty cipone, Iz1ifowane, polerowane oraz łuszczone 
Tlenekałaminium (glinu) 
Złoto i platynowce 

Miedź - Cu i półwyroby z miedzi 
Cynk - Za i półwyroby I cynb 
Olów-Pb 
Cyna-S .. 
JIanga-lin 
AhuniDiWD - Al 
Srebro-A, 
Wyroby. miedzi i atopów miedzi 
Wyroby II ałwninium i Itopów aluminiwa 
Grzejniki ieliwne 
Zlewounyww 
Wanny kQieJowe blaez8Ile emaliowane i żeliwAe 
Kuchnie luowe 'i· . . ,' 

Koparki budowlane jednonaczyniowe 
Ładowarki budowlane jednoDSczyn.iolve 
Spycharki budowlane 
SamoehodyolObowe-) 
Autobusy-) 
Samochody ciężarowe i cilłgniki-) dro,owe 

.'~ .... <:-,. 

---~ 
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l 
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! 
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\ 



Monitor Polski Nr 37 

l 

19 
40 

41 
42 
43 

4" 
4.5 
46 
47 
4.8 
4.9 
50 
51 
S2 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

82 
83 
84 

85 
86 

87 

88 

1031-2 
1121-12, -35, -45, 1122-1, 112~11, -Ił, .al, .... 1126, 
1127, 1128 
1134-12 
1211-2 
1218-22, -23 
1222-551, -552, -553 
1222-611 
1231-1, -4 
1231-2, -4 
1231-3 
1241-26 
1263-11 
1263-12, -13 
1263-211, -212, -25 
1263-31, -32, -34, -39 
1269-1 
1269-3, -4, -5 
127 
1312 do 1318 
1361-332 
1365-11, -12 
1371"1 
1371-2 

1371-3 
1371-4 
1371-6 

1373-54 
1418-12 
1422 
1432 
1461-1 
1462-11, -12, -13, -14 
1711 
1712-1 
1715-1, -2, -3 
1722-1, -2, -3 
1813-1, -3, .5 
1813-2, -4 
1815 
1881 
1911 
1913, 1914, 1915 
1917, 2031, 2062-001, 2064-001 

1921-11, -14, 2082-220, 4251-51, -52 
1923, 1929-1 ' 
1927, 2032, 2062-002, 2064-002 

2081-232, -244 
2311-1, 2312-1, 2313-1, -2, -3, ·4, -5, 2314-1, ·2, -3, 
2315-1, -2, 2316-1, -2, -3, -4, -5, -9, 2321-5, ·6, 2331-1, 
-2, -3, -4, -5, .9, 2339-1, -2, -3 , 4213-11, -U, -13, 
-14, -21, -31, -32, -41 

. 2321, 2213 

2358-2 
89 2431 
90 2491 

- 564 - Po:&. 342 

Qqniki kołowe cłwaOliowe 
~le i pnewody 

• 

.Akumulatory elektryczne kwasowe do pojud6w lam.ochodowyeh 
Siarka 
Surowce fOlforowe 
Soda I1Il'Owa i bibrboaat IIIIOW)' (w pneJiezeniu Da . 98% NaICO.) Da &byt 
Wodorotlenek lodowy (lOda bultyema w przeliczeniu Da 1000-,) 
Nawozy asotowe 
Nawozy foeCorowe 
Nawozy potalOwe 
Freony 
Polietylen 
Polipropylen i kopolimery etylenowo-propylen~ 
Polichlorek winylu i kopolimery winylowe 
Polistyren i kopolimery 8tyrenu 
Kauczuki naturalne 
Kauczuki Iyntetyczne 
Włókna chemicznc 
Wyroby lakierowe płynne 
Płyty z polietyrenu spienionego (etyropim) 
Wykładziny i płytki podłogowe lO polichlorku winylu 
Opony do pojazd6w l8Dlochodowych olObowych 
Opony do pojazd6w eamochodowych ciężarowych, maszyn i urqcbeJi (~ 

. rolniczych) 
Opony ciągnikowe 
Opony do maszyn i urządzeJi rolniczych 
D~tki i ochraniacze dętek do pojazd6w samochodowych, cilapik6w i maacyn 
rolniczych -
W~ gamowe tłoczne WYlokoclWeniowe 
Kaolin (papierniczy) 
Cement 
Nawozy wapniowe i wapniowo-magnczowe 
Papa ' 
Wełna mineralna, .Ulana i wyroby z nich 
Tarcica iglasta 
Tarcica li6eiaata d~bowa 
Materiały podłogowe z drewna 
płyty wi6rowe 
Cełuloza papiernicza 
Celuloza wi.kollOwa 
.Tektura 
Makulatura oraz odpady papieru i tektury 
Bawełna 
Przedza bawełniana i bawełnopodobna (czesankowa, zgrzebna, odpadowa) 
Tkaniny i dzianiny bawełniane i bawełnopodobne wyko4esoae oru włókniny 
i prz~4ziny typu bawełnianego i bawełnopodobnego 
Wełna (surowce przemysłu wełnianegó) 
Pnedaa wełniana i wełnopodobna czesankowa, łącmie z w16CiWt 
Tkaniny i dzianiny wełniane i wełnopodobne or .. włókniny i prztdziny wy
końCZOJ1e typu wełnianego i wełnopodobnego 
Zużytki wełniane i wełnopodobne (dziane i tkanI") 
Mi~.o, dr6b i przetwory z mi~18 i drobio 

Skóry surowe zakonserwowane i sk6ry półgll1bowane dla prZllmyJłD gubar
skiego (łącznie z białoskórnictwem) 
Masło 
Cukier 
nuucze roślinne ja~e 

\ 1-

.) Mini8ter Rynku WeWD~trznego z8~wierdza bilanse i podejmuje dec~e o rozdysponowaniu rezerw bilansowycb w porozumieniu _ ·WiDiatrem 
Transportu, Żeglugi i Ll\czności . 
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Załącznik nr 2 do uchwały Dr ~ 
Rady Ministr6w z dnia 31 grudDla 
1988 r. (poz. 342) 

KATERlAŁY, PAUYlA I ŚRODIU TRANSPORTU OBJĘTE OBOWIAZKOWYM POŚREDNICTWEM W OBROCIE 

S)'IQhoI wedhts Nuwa materiał6w, paliw 
Lp. SystematyCSDep i środk6w tranaportu 

wykUlI wytob6w 

l 011, OIt, 0137 . Węgiel kamienny i b1')idety .oz węg-

ła kamiennego 
I 0211 Koka i półkoka 

• 0242-2 Paliwa do silników , 0242-3 Oleje opalowe 
S 181. Papier 
6 1021, 1021 Samochody ' osobo_ 
'I 1023 (bel 1023-6, -9) Autobuay 

.M3 

ZARZĄDZENIE MINISTRA El)UKACJI NARODOWEJ 

z dnia 6 grudnia 1988 r. 

w sprawie zasad prayjęt na I rok studiów chlennycb VI szkołach wytszych. 

Na podstawie art. 2 pkt l lit. g) ustawy z dnia 23 paź
dziernika 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji 

_ Narodowej (Oz. U. Nr 33. poz. 178) zarzqdza. się. co na
stępuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie dotyczy szkół wyższych nadzoro
wanych przez Ministrów Edukacji Narodowej, Zdrowia 
ł Opieki Społecznej. Kultury i Sztuki. Transportu, L:eglugi 
ł Łączności oraz Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury 
Fizycznej. 

2. Szkoła wyższa przyjmuje kandydatów na I rok 
studiów dziennych w ramach limitów przyjęć ustalonych 
na poszczególne kierunki. 

§ 2. 1. Przyjęcie kandydatów na. I rok studiów na
stępuje na podstawie wyników postępowania kwalifika
cyjnegQ. którego zasadniczymi elementami są: egzamin 
wstępny i oceny wystawione na świadectwie dojrzałości. 
W wyższych szkołach artystycznych postępowanie kwali
fikacyjne obejmuje tylko egzamin wstępny. 

2. Kandydaci. którzy nie uzyskali co najmniej ocen 
dostatecznych ze wszyStkich przedmiotów objętych egza
minem wstępnym. nie mogą być przyjęci na I rok studiów. 

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy kandydatów. o których 
mowa w § 4 ust. 1. 

4. Zakres egzaminu wstępnego określają odrębne 
przepisy. 

§ 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne ina charakter 
konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku egzaminu wstęp
nego i wystawione na świadectwie dojrzałości są przeli
czane na punkty. 

2. W ramach ogólnej liczby punktów możliwych do 
uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego punk
ty za egzamin wstępny stanowią co najmniej 8ó'4l/, 
punktów. 

3. Zas&dy przeprowadzania egzaminu wstępnego w 
poszczególnych typach szkół oraz zasady przeliczania na 
punkty ocen uzyskanych w wyniku egzaminu wstępnego,' 
a także ocen wystilwionych na świadectwie dojrzałości. 
określają za1llczniki nr 1-5 do zarządzenia. 

4. Punkty za średnią ocen wystawionych -z pięCiu 
przedmiotów na świadectwie dojrzałości przy:>.naje się. ja
żeli średnia tych ocen wynosi co najm.niej 4.0. Przy obli
czaniu średniej ocen uwzględnia się oceny z języka pol
skiego. historii ·oraz trzech przedmiotów wskazanych prso:ł 
kandydata spośród następujących sześciu przedmiotów: 
matematyki, fizyki. chemii. - biologii, geografii. językl 
obcego. Spośród kilku ocen uzyskanych na svliadect'Wi. 

, dojrzałości z jednego przedmiotu przy obliczaniu średD1ej 
uwzględnia się ocenę najwyższą. 

5. Przepisy ust. 2 i 4 nie dctyczą wyższych Uk~ 
artystycznych. 

§ 4. 1. Ldureaci i finaiiści olimpiad stopnia centr.ał
nego przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe 
(instytutowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z zarządzen1ea 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 ' maja 1988 r. w 
sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów dziennycla 
laureatów i finali stów olimpiad stopnia centralnego (Mo- .. 
nitcr Polski Nr 17, poz. 138). 

2. Post~powaniem kwalifikacyjnym są objęci, na pod
stawie punktów uzyskanych w roku poprzednim, kandy
daci, k.tórzy zdali egzamin wstępny w roku poprzednim. 
ale nie zostali przyjęci na studia, i odbyli Ochotniczy Hu
fiec Pracy dla tych kandydatów. 

3. Szczególowe warunki przY.ięć na I rok stlidiów ku
dydatów, o których mowa w ust. 2. okręśb szkoła. wyższa. 

4. Przepisy u!>t. 2 i 3 nie dotyczą akademii me
dycznych. 

§5. Za zgodą Ministra Edukacji Narodowej szkoły 
wyższe mogą eksperymentalnie dokonywać przyjęć n& 
I rok studiów na zasadach. odmiennych niż określone w 
zarządzeniu. 

§ 6. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzaM 
komisje wydziałowe (instytutowe), powoływane przez dli .. 
kana (dyrektora instytutu). 

2. Rektor (dZiekan, dyrektor instytutu) powołuje ucul
nianq (wydziałową. instytutową) komisję. z zachowaDlela 


