Poz.

--:30 -

17,

18, 191'20

- wokr~gu wyborc:zym nr 4WarszawaPraga·P6Inoc' Marian Grudzien
- wokr~gu wyborczym nr22 w By,t omiu ,¥a,~Inli~z J.~ierskl
- "w ..okl;~gu · wyhorczym '.nI 25 wSO$rlOWCU. :biuli~li3 , Kwiatkowska
.---" W okr~gu wybottzymnr 41 1:.6dz-Baluty Andrzej Oborzynski
- W()kr~gU ' wyborezym nr . 44 w Oisztynie Ryszard Waldemar Gwizdala.. '
-w()kr~gu· wyborczYllf-nr 46 w.opol.u 'Stela:n 'Giodzh'ls'iti
~ wokr.~gu wyborczym nr52 w Poznaniu Jer.z yLutomski
-- w okr~gu wyborczym nr 63 w Szczecmie Danuta Mianowska.
Marszalek Sejmu: S. Gucw'~.
!
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UCHWAtA 'SEJMUPOLSKIEJ RZECZ'\ ,POSPOLlTEJ,1UDOWfJ
':z d 'r ua H <Iuteg,a 1'98>1 r.
.

., ,

'

"

".

ws,piawleodwolanJaprezes,a Ra4y Mlnislrow.

Sejm PolskiejRzeczyposppTite]LudQ~ej przychylajqc si~ dO' , wniosku
Obvwatela JozefaPiil'kowski~go- na po(lstawie g(l. 37 ·ust. 1 Konstytu'C'ji
PolskiejltzeczYPO'sPO'litej Ll1dowej
,odwoluje , ,G o ~e stanowi$ka p,r.ezesa
Rady Ministro,w~
Marszalek Sejmu: S. Gucwa
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UCHWAI.A SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ lUDOWEJ
%

dnie 11

~ut~go

1981 'r.

"

w ,sprawle pQW,o lanJa p-ezesa Rady Mlwslrow.

"~

Sijm Polsklej RzeczypospoHtej Luddwej - na podstawie art. 31 ust. 1
Konstytucji PoIskle'j ,R zeczypospo1itejLudowej - powoJuje Oby'watelaWojciecha JaruzelskiegO' na stanowis}coprezesa Rady 'M~riistrow przy jednoczesnym, zachowaniu stanowiska ministra (}:brony narod'oweJ,
I

. Ma,r-szalek Sejmu: S. "Gucw.(J

•
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UCHW ALA SEJMUPOLSKt£lRZECZVPOSPOLITEJ iUDOWEJ
z Cllnia .12 Juteg,Q J981
:0

;narodowym pJanJe 8poleczno-gos,podarctym- na 19.8J r.

Sejm Polskiej Rzeczyposp'6Iitej Ludow~t

pod

.- bionic
uwag~ aktl:lalnq -tr,udnq' sytuacJEl gospodar. czq kraju, charakteryzujqcq si~ nierownowagct na'
xynku 'Wewn~rznym,ktorej wyrazem jest · )uka W
podazy towarow, szczeg61nie ' art ykul6w spozywczych,
w stosunku do dochodo~ ,pi.erii~ilil¥cb JUdI}OScl, jcl'k
,rowniezw wymianie z zagranicq, w dzialalnosci in,
westycyjnej 'oraz w zaopatrzeniu w surowce j mate~
" rialy, a takze uwzgl~dpiajqc skutki .szciegoJnie glE:bokiego w roku 1980 nieurodzaju w wlnictwie. /'
-

1'.

uznajilc za nieodzowne ksztaltowanie polityki sDolecz- no-gospodarczejpanstwa vii spos~b oopowi;dajqcy
, socjalistycznemu poczuciu sprawiedliw0sci orazzgodnie' '7i kierunkam( olvreslonymi ' W PO'rozumieniae:;nspoi
lec .... jch. zawartych w 1980 r.,
.

-kierujqc$i~

:dq:leniem dopost~pu w stabiIizacji sy. tblacjispol¢czno-gospodarczej kraju oraz do '~topni(l
we!10' ale zarazem mo:iliwi~ 5zy.blriiego pokonywania
obecnego kryzysui ponownego w,p Fowadzenid 4U.ajU
na drog~ rozwoju spoleczno-gospodarczegO' oraz .umaeniania demokracji socjalistycznejl samurz<ldnosci spolecz.'lej,
_ ~.
uznaje za podstawowe cele spoleczne i gO'sppdarcze w
1~81 t.:

I. ACeie .8p01eczne planu ~
1.) oohroi1~ 'POZiQffiUspqiycia yrup ludnosci i rodzin naj~orzej :sytucwanych oraz 'k sztaflow.anie po'Ziomu' .spo, · iydapc}'7iC)stafyclL.grupiud'no'Sc'i i rodzin : na miar~
istniejqcych moZliwosci gQspooarkl,z tym :lew po-
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(

Iityce ,dochodow lutlnosci ~ i :dost~pu do dobr defieytowych rialezy kierowac 'siElkryteriami odpow!adaj<lcymi socjalistycznymzasad0m, sprawiedl lwo~ci ~po
!eqnej. '
2} zapewnienie wzrostu , pieni~z:Jych docpodow . ludnokl
zuwzgl~dnien~erndokonanych podwyzek plac. "swiad:.
orazcen skupu pr,o dukt6w,
rolnyeh,
czeil spoleqnych
, .
3) , d<lzenie do , maksymalnego zwi~kszenia dcstaw towal
row rynkowych. ze szczeg6lnym uwzglEldnieniem do, staw towar6w,codziennego uzytku. orai rozwoju uslug
,u latWiajq,cych egzystenejEl ro~zin. ~
4} uzyskanie poprawy warunk6w praey.
S} zWiElkszeni~ sroclk6w na cozw6j sluzby
zdcowia,
oswiaty i :wychowania oraz kuHurEl.
6} mozliwie maksymaln4 realizacj.El programu budownictwa mieszkaniowego. , z ,uwzgIEldnieniem, istniej<lcycb
mozliwosci zaopatczenia nowych osiedli miejskich w
cieplo.
, 7} cozwijanie dzialalnosci w dzledzinie ochrony srodowiska naturaJnego czlowiek~;
"'

, ,5) W rolnictwie:'
a) tworienie warunk6wwszechstronniesprzyjajllcyclJ
'ak,tywizacji ' produkcyjne'j ,wszystkiCh ' .gospodarstW
ro!nych l a 'zwlaszcz-agosp()dars~w iurlywidualnych;
w ' d(odze, zwi'~kszenia iaopatrzeniaw scodki pro:;
dukcji,odpewiedniejpolityki cen prddukt6w ro~~ ,
n'¥ch i srodk6w prpdllkcji rohijczej orai 'politykl
kredytowej.

,

b) podejm~wanie kompleksowychprzedsiElwzi~t ZInierzajcjc'ychdopoprawy efektywnosd prooukcjf w
uspolecznionych gospodarstwach
rolnych,
.
'
.
,
....
e1 aktywne prze,:;iwdziatanie - wobec trudno§ci p."
,szowych -:- oQniza~iu si~ stanu pogJowia,
d) zwiElkszenie nadzoru nad prawidlowokill oceDY
ilosei i ' jakosdskupowanych prod6w rolnyc~
' ~zwierzqtoraz zwakzanie . wyst~pujllcegocz~to
skupie, , w ~ransporcie .1 yr~etw6rstw~e marnattawstwa plod ow rolnych lZWlerz"t ,rzeznycht
'
e)roJ;w6j saPlorz~dl,1 wiejskiego, k61ek , rolniczych.
sp6Id:t:ielczosci rolniCzej, zrzeszen braDzowych, k61
gospodyil wiejskich itp.,
f) popraw~ wykorzystania na cele wlDlcze uzytk6w
rolnych oraz ograniczenie przekazyWania ' tych
uzytk6w na cE'!le' pozarolnicze, ,
'

w

B. ProdukcJa mateila1na

1) we wszystkich dzialach gospodarki narodowej: ,
a) osi<lgni~cie - przy skr6conym czasi~ pracy w 'wy6) w lesnictwie - intensyfikacj~ prac w dZledzinie borriku zwiElkszenia Jiczby dni wolnych - maksydowli i ochrony las6w. a szczeg6lnie , zwalczania
maJnego ' po'ziomu pwdu,kcji i realizacji pozostaszkodliwyeh owad6w lesnych, oraz popraw~ w gospo~
!yeh zadan rzeczowych. '
darowdiliu zasobami la's u.
'
" b) za pewnienie WZfostu produkcji I us lug' na rynek
7) w budownictwie - ' ,w ykorzystanie warunk6w sprzywewm;trzny zgodnie z najpilniejszymi potrzebami
jaj<lcych uporz<ldkowaniu organizacji ifunkcjonowa~
gospodarstw domowyeh. gl6wnie artykli16w stannia blidownictwa w celu ~apewnienia rytmicznej readardowych 0 coraz wyzszej jakosci,
lizacjl zadail oraz poprawy jakosci wykonawstwa;
c) zapewnienie opJacalnegoeksportu. zwfaszcza 'II
' jednoczesnie nalezy skoncentrowac dzlalania majqce
kierunkach' waznych z punktu widzenia potrzeb
na celu przygotowanie i uzbroje,nie teren6w ~la rea" platniczych,
lizacji zadan budownictwa inieszkaniowego w n~stE:p
d) oSi<lgniElcie, poprawyzaopatrzenia rolnictwa 'II
nych latach,
srodki produkcji i uslugi produkcyjne oraz poprawy obslugi wsi i rolnictwa.
'
8) w transporcie - racjonalne wykorzystanie potencj,,lu przewozowego. popraw~ stanu technicznego urzlle) racjonalne i efektywne wykorzystanie energii; su, dzen transportu oraz aktywiiacj~ przewozow tranzyrowc6w imoterial6w. zwlaszcza pochodzqcych ,
towyth drag" lqdowo-morski\.
z impo rtu. '\ oraz minimaIizacJ~ koszt6w produkcji,
f) w yddtne ~~zeni~ frontu , inwestycyjnego w qron. 1. W nawdowym planie spo!eczno-gO'spodarc.zym na
• dze wstrzymania rea Ii4 a,c ji niekt6rych .inwestycli, 1981r.' zaklada si~ osillgniElcie nastElPujqcycb podstawonierozpoczynanie nowych ' orai zagospodarowywll- wych wielkosci i ' wskaznik6w:
nie zqromad4onych maszyn t urzqdzen, a tab.
~,
skoncentrowanie naklad6w na---- uzyskanie maksy. r-........--........................-'~................~........~~............
, Wski,znik
malnych efekt6w w 1981 c.,
Jednostka "WielkoU
%
' 2)

,

~

przemysle wydobywczym -maksyrnalizacjt=: wydobycia wElgla, majqcego w 1981 r. wyjqtkowo duze
znaczen,ie ,dla zaspoko jenia energetycznych potrzeb
gospodarki i'eksportu.a takie wydobyCia . rud miedzl
'
,
'I irinyth surowc6w.
'

"

/

! .

3) w przemysle przetw6rc;zym - przestawianie nie wykorzystywanych zdolnosci , wytw()rczychz , produkcjl
o przezhaczeniu inwestycyjnym na produkcj~ eksportOW<l i rYnkow<l.a tak~e istotne ' zwi~kszenie prod uk·
cjiczElsci zamiElDnych do maszy;il. utzqdzenl srodk6w
transportu. niezbElpnyth dla ,usprawniEmia przebiegu
remontow I utrzymallia .gotowosci eksplcatacyjnej.
4) w drobnej

,

-

wyhy6rczosci - poszerzenie rozmiac6w
, produkcji i uslug ze szczeg6lnym uwzglEldnieniem
,potrz-eb , rynk6w lokalnych i potrzeb remontowych
pla'c6weksluzbyzdrowia. ,'kultury,oswiaty, wycpowa- '
. nia , orazhandlu 'I us lug,
" "
,", '

\

Wys~czegolnieni.

' miary

L Cele .~Ieczne
Przy'chody pieni~zne .pole- "
mldz}
cze6s1wa
mid , zI
w tym: fundusz plae , ,
,
8wi~dczenia : 8poleezne
mid zJ
przycbody ze eprzedazy produktow rol~
nyeb
mld ,zl
mid zl
Q98~awy t;owar6w na rynek,
mid zl
,Wlirtosl! uslug dla lu~nosei
Liczba I6zek w 'szpitalacb
' tys. lozek '
Liczba, dzieci ohj\ltycb wycbowaniem przedszkoln ym
.tys. dzi,eei
Liczba,' miejsc w' domachstutys. miejse
denckicb
"
Dostawy papie,r u na cele wyty>l. ton
dawn~cze
Nak}ild gazet
min egz. ,
mIn egi;
,N.aklad czasopism

, 1981

1981
1980p.w.

l.9~,,(J

117,7
115,8
129,1

1.104,0
251.8
328,0
1.416,0
271,5
212~S

-

123,8
, J,02,5
10M
104.2

1.299,1 ,

104,6

130,0

IOU

245,9 ,
" 2.875,4
, 875,8

10,8,9
106,1
107,9

.

...
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2. W · narodowym plal'lie spoleczno-gospodarezym na
realizacj~ programu socjaJistycznej integracji gospodarczej. a zwlaszcza _
reanzacj~zaWaftych Ilm6w ' I porozumien z panstwami
czlonkami Rady WzajemneJ Pomocy Gospodarczej oraz
s,z ersze wykorzystywanie wsp6lpracy z pailstwami socjalistycznymi w rozwi~zywaniu w szczeg61nosci probrem6w
gospodarki zywnosciowej. zaopatrzeniarynku wewn~trznego oraz transportu.
-

Wskainik
Jednostka
miary

Wy.sczog6lnienie

Licma mieszka4 oddanycb
do dytku'
w·trllil W budowuictwie IlSp<i.
lecznionym

tY8.
tys.

n.

PnMlukeja materialna
,
mid zJ
Produkcja ,pl'zemYllowa
Wydobycie w~gla kamiennego min ton
Dodatkowe dobl'Owolne wydo~y~e w wolnelOboty .azamin ton
. cUJc II, na
Produkcja energii elcktrycznej mid kWh
Produkcja wyrobcSw walcomin ton
waaycli .,hutDietw.a ielaza
ty •• ton
Produkeja miedzi
Produkcja nawoz6w ' azototye. ton NI
wych
Pl'Odukcja nawos6w losforowyeh
tys. ton P 10.
Produkcja tworzyw IZtucznych
tYI. ton
min ton
Pl'Odukeja cementu
.Pl'Odukcja tarciey iglastej
ty•. m l
Produkeja papieru og6tem
tya. ton
Produkty uboju merzl\t rzdnycb
ty•• ton
ProdukcJa miHzanek paaz
tyl. ton
treKiwych
Produkcja ko6.eowa Betta rol.
nictwa
mIdd
Pozyekanie dre~a-grubimy
min ml
w wach Pan8twowych
Roboty hudowlano-montaiomIdd
we w gOlpodarce narodowej
Przew0:h ladunk6w tJ'anspOl'o
tem pub icznym .1 braniowym
(bell morskiego)
min ton
PrzeJadunki port6w morskich min ton

s.w

OJ. .
realisaeJI planu
Zatradnienie w ,olpodarce '
uspoleeznionej
tY" os6b
Naklady inwestyeyjne w gOIpodarce narodowej
mIdsl
wtyml w gospodarce UlpO'
, leeznionej
mIdd
Obroty towarowe bandlu zamIdsl dew;
granicznego
.
Saldo obrot6w towar6w, uslug
I budownietwa
mIdzl dew.
IV. Twonenie I pedzial doehoc1a oaroclowego
'
Doch6d Darodowy wytworsony
Doch6d Darodowy 110 podzialu
Spoiycie
"
.
UdziaJ .pozycia " doehodzie
do podSialu

1981 r. nalezyzapewniC konsekwentnl}

%

1981
19.80p.w.

'..

'.

-

Wielkos6
1981

I

243,0-248,0 101,3-103,3
102;9

193,0

3.109,0 • 99,S-10O,5
88,1
172,0
16,0
123,5

101,2

, 12,8
&40,0

93,6
91,?,

1.422,0

105,8

x

.

950,0

109,8

Poz. 20 I 21
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Uwzgl~dniajqc wyJqtkowe znaczenie wsp6lpracy gospodarczej. naukowo-technicznej i w innych d,ziedzinach
mi~dzy .Polski} a Zwiflzkiem Socjalistycznych Republik
Radzieckich, nalezy j4daJej rozszerzac i umacniac na
podstawie skoordynowanych planow i wieloletnich pro,g ram6w, ' a takZe biezqcych uzgodnieIi odpowiadajqcych
·elctualnympotrzebom 1 mozliwosdom obu krajow.
'
3. W narodowym planie spoleczno-gospodarczym na
1981 r. nalezy t6wniez zapewnic rozwoJ wspolpracy I wzajemnych obrot6w handlu zagranicznego z pozostalyml
paIistwami, dllzqc do pop; awy salda obrot6w hahdlowyeh .

627,3
18,7
5.625,0
1.050,0

'111,6
99,5
95,8
100,6

1.663,0

80,8

6.560,0

100,9

pieni~zno-rynkowej.

117,0

116,5

DI. Postanowlenla koncowe

19,0

97,'

'89,6

96,7

1.663,0
69,0

101,5
11,0

11.800,012.000,0

'8,1P9,7

-

1

535.0

15,6

661,0

1S,1

104.5

.'7,0

-3.0

•

mid ..
mid d
mIdsl

1.886,0
1.965.0 .
L629.0

. 96,2

%

12.9

-

96,1
100,'

•

, 4.T"Nalezy zapewnic realizaej~ planowych dostaw tq~
war6w rynkowych I us lug dla JUdnosci oraz podjqc dzialania zmierzajqce dopowi~kszenia ich w trakcie realizacji
planu. Jednoczesnie nalezy pod.ejnlOwac wsz.e lkie Inne
dzialania majllce na celu lagodzenie trudnej sytuacji
/

1. Sejm Polsklej Rzeczypospolit~j Ludowej upowaznle Red~ Ministr6w do dokonania podzialu pomi~dzy relorty zadaIi I 4rodk6\'f realizaeji planu. a w ~ szczeg6lnoscl
paliw. energli. podstawowych surowe6w I materia16w.
J)lasz1yn I ·urz<\dzeIi. ~rodk6w dewizowych. IImit6w nakladow na budownktwo inwestycyjne 1 zakupy d6br inwe.tycyjnyeh. Rada Minlstr6w w terminie do dnia 31 marca
1981 r. pizedstawi s'ejmowl Informacj~ 0 dokonanym podziale.
'

2. Sejm ' Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej :lob'o wiq.
suje Rader Ministr6w do rozwijania dzialan zmierzaj<\cyeh
do zwi~kszenia samodzielnosci ·1 odpowiedzlalnosci przed.
.If:biorstw i dostosowania . trybu opracowywania Ieh pIanow zgodnie z tymi uprawnieniami.

3. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zdbowlq·
soje , Rad~ Mlnlstr6w. aby w przypadku powstimla Istotniejszych rozbie:inosci mi~dzy zalozeniam,i ustalonymi ntnlejszq uChwalll, e' wielkoseiami ekonomicznymi wynikaJqcyml z plan6w przyjmowanych do realizacji przez jed~
Dostkl gospodarcze , przedstawBa Sejmowi projekt propoDowanej zmiany uchwaly.
Marszalek Sejmu: S. Gucwa
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UCHWAtA~JMU ~OLSKIEJ

RZECZYPOSPOLITEJ

s dnia 12 luteg() 1981

LUDOWE~

l.

W sprawle wyboru czlonka Ra~y Pdstwa.

I

-

".

Sejm Po}skfejRzeczypospoUtej LudoweJ - De podstawie ert. 29 ust. 1
Konstytucji Polskiej RzeczypospoIiteJ Ludowej ,.,... d.o konuje , wjboruObywatela,RyszardaReiffa .nastanow)sko czlonka :~~dY;Pjl(iatwa. ; .. '
.

•
/

. \

