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- ewentualnego przygotowania projektów aktów praw
nych likwidujących negatywne skutki stanu wojennego, 

- ustalenia zakresu odpowiedzialności osób przygotowują
cych i realizujących stan wojenny, 

- zbadania działań podejmowanych przez resort spraw 
wewnętrznych w celu stłumienia protestów społecznych 
po 13 grudnia 1981 r. oraz przestępnych zachowań 
funkcjonariuszy tego resortu, podejmowanych w związku 
z wykonywaniem przez nich czynności służbowych. 

3. Komisja Nadzwyczajna podejmie prace nad projek
tem ustawy o niestosowaniu przepisów o przedawnieniu 
ścigania i karania przestępstw wymierzonych przeciwko 
obywatelom w związku z ich działalnością polityczną, związ
kową lub inną społeczną . 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Marszałek Sejmu: W. Chrzanowski 
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OŚWIADCZENIE SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 30 stycznia 1992 r. 

w sprawie podwyżek cen' nośników energii. 

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po wysłuchaniu in
formacji rządu o przyczynach i trybie wprowadzenia pod
wyżek cen nośników energii, uznaje za niedopuszczalny tryb 
wprowadzenia podwyżek urzędowych cen energii elektrycz-

nej, gazowej i cieplnej bez uprzedniego zasięgnięcia, wyma
ganej ustawą, opinii związków zawodowych. 

2. Wobec zaistniałego konfliktu Sejm wzywa rząd 
i związki zawodowe do zawarcia porozumienia. 

Marszałek Sejmu: W. Chrzanowski 
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UCHWAŁA Nr 12 RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 lutego 1992 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przenie
sionym do pracy w innej miejscowości. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 
31 , poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 
132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 
20, poz. 121 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 
i Nr 95, poz. 425) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 lis
topada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących praco
wnikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy 

w innej miejscowości (Monitor Polski Nr 30, poz. 258, 
z 1985 r. Nr 8, poz. 66, z 1986 r. Nr 19, poz. 139, z 1987 r. Nr 
9, poz. 82, z 1988 r. Nr 3, poz. 21, z 1989 r. Nr 4, poz. 43, 
z 1990 r. Nr 33, poz. 263 i Nr 49, poz. 375 oraz z 1991 r. Nr 9, 
poz. 64 i Nr 45, poz. 318) w § 10 w ust. 1 wyrazy" 19000 zł" 
zastępuje się wyrazami ,,21 000 zł" . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 1 lutego 1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Olszewski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 27 grudnia 1991 r. 

w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od wynagrodzeń. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 
111 , z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, 
z 1985r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41 , poz. 325, z 1989 r. Nr 
4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 
110, poz. 475) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatku 
od wynagrodzeń zagranicznych osób fizycznych za pracę 
wykonywaną w Polsce, wypłacanych z funduszy pochodzą
cych z międzypaństwowych instytucji finansowych oraz ze 
środków przyznanych przez państwa obce na podstawie 
umów .zawartych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej 


