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2. Urządzenia ok'reślónew ust. 1 powinny tak zabezpieprzed promieniowaniem ' nieużyiecznym, aby przy zńa
niionowejwartości wysoki'ego napięcia na lampie i przy 'prą
dzie przewidzianym dla obciążenia ciągłegQ (prześwietlenia,
terapia, defektoskopia) oraz przy , całkowIcie zasłoniętym
okienku moc dawki promieniowania nie przekraczała wartościustalonych w przepisach wydanyćh na podstawie § ,29.
czać

§ 24. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z .Centralną Radą · ZwiązkóW Zawodowych określi
szczegółowe warunki, jakim m,ają .odpowiadać pracownie
rentgenowskie, oraz zasady pracy z aparatami rentgenowskimi.
R o z d z i a ł. 4.>

Przepisy

końcowe.

§ 25. I~Na prowadzenie pracowni, w której mają być
stosowane ,żródła ,promieniowania jonizującego, wymagane
jest zezwolenie.
2. Zezwolenie wydaje:
l) dla pracQwni izotopowych zaliczanych do klasy I
Główrrr-mspektor Sanitarny w porozumieniu z Pełno
mocnikiem Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Ją
dro'Yej,
2) dla pracowni , izotopowych zaliczanych do klasy II lub
III bądź użytkujących iamknięteźródła promieniowania
oraz d~a pracowni rentgenowskich- wojewódzki inspektor sanitarny (inspektor sanitarny dla miasta wyłączone
goz województwa).

2. O posiadaniu taki~go urządzenia pracownia •obowią
zana jęst zawiadomić wojewódzklegoinspeklora sanitarnego
(inspektora sanitarnego dla miasta wyłąCźonego ' i województwa).
§ 27. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykor'z ystania EnerJądrowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki
Społecznej ustala zasady stosowania substancji promienio-

gii

twórczych.
"
§ 28. Przepisów §§ 2, 3, 6, 11\-19 oraz 25-27 nie stosuje się przy pracach z substancjami promieniotwórczymi,
którychaktyw'ność sumaryc·zna nie przekracza w:artości ,określonych wl?rzepisa~hwY<lanyćhI,la podstawie .§ 29.
§ 29. Minister Zdrowia i "Opieki Społecznej Qraz .Pełno,.
mocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej
w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych
określą największe dopuszczalne dawki promieniowaniajonizującego oraz inne wskaźniki z zakresu ochrony przed
promienio\vaniem.
§ 30. Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrz
nych, każdy w swoim zakresie działania, określą zakres i sposób stosowania przepisów rozporządzenia w jednostkach, instytucjach i zakładach wojskowych, a Minister Spraw . Wewnętrznych ponadto w stosunku do funkcjonariuszów -Milicji
'Qbywatelskiej i członków Korpusu Technićznego Pożarnictwa.
.
§ 31. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
23 maja 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy stosowaniu promieniowania -jonizującego (Dz. U. Nr 34,
.
poz. 148), z wyjątkiem § 18.
§ 32. Rozporządzenie. wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

§ 26 . . L Przepisu § 25 nie stosuje się do pracowni, które
posiad'l,jążrodła

promieniowania jedynie w postaci izotop owejaparatury kontrolno-pomiarowej, nie wymagającej' w czasie eksploatacji obsługi ludzkiej. ,
'

życie

po

upływie

6 mie-

sięcy
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnirt 18 czerwca 1968 r.
w sprawie funduszu

zakładowego

w

przedsiębiorstwach

. Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r.
o funduszU zakładowym. w przedsiębiorstwach państwowych
(Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) zarządza się, C;o następuje:

.

~

RozporZądzenie

\

dotyczy działających według zasad rozrachunku gospodarczego przedsiębiorstw komunikacji
. miejskiej, zwanych dalej "przedsiębiorstwami".
'
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
l) "ustawie" - . należy przez fo rozumieć ustawę z dnia
28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębior
stwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13,poz. 78),
' 2) "rentowności"-,- należy przez to' rozumieć wskaźnik wyniżający stosunek procentowy wyniku z całokształtu
dz-iatalności, po wyłączeniu dopłaty budżetowej, do sumy kosztów własnych sprzedanych usługi produkcji dział'alności operacyjnej, i tym że:
.
..:. "rentownością planowaną'; jest wskaźnik wynikający
z planu techniczno-ekonomicznego;
- "rentownością roku poprzedzającego" jest wskaźnik
wynikający z zatwierdzonego sprawoz'd aufafinansowego,
-'- . "rentownością ósiągniętą w roku sprawozdawczym"
§ 1. 1.

komunlkacjimlejsktej.

jest wskaźnik wynikający ze zweryfikowanego ~pra
wozdania finansowego po dokonaniu ewentualnych
, korekt doprowadzających wynik i koszty do porów~ .
nywalności,

3) "funduszu płac" - należy przez' to rozumieć · ' osobowy
'
fundusz płac planowany na dany rok, _
4) "zrzeszeniu" - należy przez to rozumieć wojewódzkie
zrzeszenie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, miej- '
skie zjednoczenie z . zakresu gospodarki ' komunalnej
i mieszkaniowej w miastach wyłączonych z wojewÓdztw
oiaz wydział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w
tych województwach, w których nie utworzono zrzeszeń,
5) "prezydium wojewódzkiej rady narodowej" - należy
przez to rozumieć równjeż prezydium nidy narodowej
miasta wyłączonego z województwa.
§ 2. ' Przedsiębiorstwa dokonują odpisu ?:asadniczego na
fundusz zakładowy w kwocie odpowiadającej 2,fjOfo funduszu
płac, jeżeli osiągną rentowność co najmniej równą rentowno~
ści uzyskanej w roku poprze?zającym.
.

§ 3. 1. Przedsiębiorstwa, których planowana rentowność
w warunkach "porównywalnych jest niższa. od rentowności

......:....~~~___
\ .

22.f .__________

. os'ią·gnięlej · -w,'; fOlku;: poprzedzającym,oTaZ ' przedsiębiorstwa '
nowo powstałe dokonują · pelnego' odpisuzlłsadhiczego. 'wJw'y.sok ości f}~re~~oJl~l .w , § · 2 zaO$j,ągni~,cie "ren.towności . uj,ętej
planem techlliczno~ekonomh:znym.
.
do .w arunków :porównywalnych, o któIyehmowa w . ust. . t; dOkonuje się przez zastosowanie .korekt
prze.widzianych,. W· art. 6 ustawy orazkorek~uwzględniają
cych w poszczególnych trakcjach .komunikacyjnych planowo
deficytowych ~mianęstruktury usług (wzrost lub zmniejszenie ilo~ci w'ozokilometz:ów).
..
. '
. .
.
: ; 2.

~pn>wadzenia

._ _-.,;.._ _ _ _ _ _ _Paz.

ln:

,'-§ 6. Przy ustalaniu rentownOŚci osiągni<ętej za dany 'rok
dokc:inujesię

w stosunku do roku' poprzeanie.g:o korekty kos:i~ '.,
tów i wyniku, przewidzianej wart & ustawy, oraz korekty
uwzględniaj·ąćej
poszczególnyCh trakcjach. komunikacyj- •
nych plan.o wo deficytowych . zmianę· struktury, usług., W przed,":
sięi>iorstwach, o których m01Vaw. § ;3. ust... 1. korekty tę] 'dakonllje się w s,tosunk.l'l do kosztów i wyniku planowanego na~
dany rok.
'
.
..

,:v

które 'wykazą się szczegółnywzrostu . i poprawy jakośd
świadczonycłlusług. . (regułamość . kursow,ania), lub przedsię- .
§ 4. 1. . Jezeli- osiągnięta przez przedsiębiorstwo rentowktórych' zajdzie. potrzeba zneutralizowania . sk;u.tbio.rst-wom".w
ność jestniźsza od rentowności " osiągniętej' w rOku poprzeków
pogorszenia
rentowności albo niewykonania wskaźnika
dzającym' ltib- w wypadku okreśtonym .w § 3 ust. 1 - od .
re~townośd ujętej planelll techniczno-ekonomk~ym, odpis wykorzystania taboru, wywołanych przyczynaminiezafeznyzasactp.iczY na ' fundusz zakładowy, obliczony według stawki, . mi od przedsiębiorstwa, może być przyznany fundusz zakła
o której mowa w § ' 2, ulega zmniejszeniu o 28/0 za każdy dowy lub mogą być dodatkowo zwiększone odpisy n"a fun.dusz zakładowy.
rozpoczęty procent pogorszenia rentowności w granicach 'do
G
5 /o pogorszenia, o dalsze 4% za każdy rozpoczęty . procent
2. Na cele, o których mowa w us:t. 1, może być przeznapog.orszenia w granicach od 50/e do 10-/0 pogorszenia oraz c'zona łączna kwota nie większa niż 0;5°/. funduszu płac
o dalsze70f0 za każdy rozpoczęty procent pog.orszenia w gra- przedsiębiorstw objętych niniejszym r~zPQtząózeniem.
nicach od 1(}I>/" do 200/8 pogorszenia.
'
.
3. O przyznaniu funduszu zakładowego lub zwiększeniu
2. W razie pogorszenia rentowności o 20!/0 ' lub więcej
procent przedsiębiorstwa tracą prawo d!l ftińduszu zakłado
wego.

Pr.zedsiębiorstwom.
w ząkresie

osiągnięci'a~i

odpisów na fundusz. zakładowy decyduje prezydium wojewódzkiejrady narodowej na wniosek dyrektora zrzeszenia,
przedstawiony w porozumieniu z zarządem okręgu związku
zawodowego pracownik6wgospqdarki komunalnej i przemysłu terenowego.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej
moźe przekazać swoje uprawnienia dyrektorowi. zrzeszenia.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwa, które osiągną poprawę reI:).toww porównaniu do rentowności osiągniętej w roku po,.
przedzającym i uzyskają prawo do odpisu zasadniczegO- w
§ 8. W przedsiębiorstwach objętych niniejszym rozp.orzą
wysokości określonej w §2, dokonują odpisu dodatkowego
'N sposób następujący:
.
dzeniem stosuje się oclpowiednio, z uwzględnieniem warun- ..1) jeżeli przedsiębiorstwo nie ' zaplanuje poprawy rentow-. ków działania tych przeds'iębiorstw, p.rzepisy uchwały Ra "y
Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia
Illości w stosunku do roku poprzędzającego, . a osiągnie
28 października 1965 r. w spFawie zasad podziału funduszu
ją, odpis dodatkowy oblicza według stawek podanych
zakładowego przeznaczonego na nagrody (Monito-r ł"vlski
IW ' p~t 1 tabeli stanowiącej 'załącznik do rozporządzenia,
Nr 61, poz. 322).
zwanej dalej "tabelą",
2) 1eżeli przedsiębiorstwo zaplanuje poprawę rentowności
§ 9, L Przedsiębiorstwa dokonują odpisów na fundusz
w stosunku do roku poprzedzającego i osiągnie ją, . odzakładowy co kwartał, . przyjmując za podstawę obliczenia
pis dodatkowy przypadający za osiągnięcie zaplanowa.- _ tych odpisów odpowiednie dane wynikające z.,.kwartalnyćh
nej poprawy rentowności oblicza się według""stawek posprawozdań finansowych i eksploatacyjnych, aza podstawę
danych w pkt 2 tabeli,
rocznegO' odpisu - dane wykazane 'w zweryfikowarlychspM3( w ra~ie przekroczenia planowanej rentowńości, o któ- wozdańiaeh rocznych po dokonanLu korekt, o 'k tórych mowa
rej mowa w pkt 2, . odpis dodatkowy przypadający za to .w § 6.
przekroczenie oblicza ' się według stawek podanych w
2, Za podstawę obliczeń odpisów kwartalnych (ust. 1) .
pkt 1 tabeli,
.
'.
przyjmuje
się 'dane od początku wku do końca danego kwar4) Vi razie gdy przedsiębiorstwo nie osiągnie zaplanowanego wskaźnika rentowności, o którym m()wa w pkt 2, ale tału. W celu ustalenia kwot odpisów kwartalnych należy porówna(: rentowność osiągniętą za dany okres z rentownością
poprawi rentowność uzyskaną w roku poprzedzającym,
odpis dodatkowy oblicza według stawek podanych w . osiągniętą w odpowiednim okresie roku. poprzedzającego,
a w wypadku przewidzianym w§ 3 list. 1 - z rentowrioś.dą
pkt 1 tabeli.
planowaną Bił ' dany kwartał i osiągnięty,,!,, ' danym OKresie
2. Przedsiębiorstwa, .;. których warun'kiem tworzenia
wskaźnik wykorzys:tania taboru ze wsk.aźnikiem planowafunduszu . zakfadowego jest osiągnięcie rentownOŚci planonym,
wanej (§ 3 ust. 1), obliczają odpisy na dodatkowy h'llidusz
3, PrzedsiębIorstwa mogą dokonać po upływie p-ierwszezakładowy według stawek ustalonych w pk,t 1 tabeli.
go półrocza i trzl:!ciego kwartału wypłat za-Jiczkowych w wy3. Niezależnie od odpisu dodatkowego, o :którym mowa
sokości nie przekraczającej 25% kwoty odpisu na [undnsź
w ust. 1 i 2, p,rzedsiębiorstwa, które uzyskają. prawo do peł
zakładowy za dany okres; Wypłaty zaliczkowe na nagrody
nego odpisu zasadniczego i wykonają zaplanowany . wskaź
i $wi'adczenia oraz na zaspoĘoJenfe innych potrzeb pracownik -WYkorzystania taboru łącznie we wszystkich trakcjach
ników, które określa ustawa, nfemogą przekracza'ć kwoty
komunikacyjnych co najmniej w 9S1>!0, uzyskują prąwo do
odpowiadającej 21/0 funduszu płac wykonanego w· danym
odpisu na fundusz zakładowy w kwoCie odpowiadającej 1,5 ff/o
okresie.
. . .
.
funduszu płac; wskaźnik wykorzystania taboru określają wytyczne Ministra Gospodarki Komunalnej, ustalone w porozu, § 10. 1. Jeżeli osiągnięte w ' danym roku -wslca,źnikv rzemieniu z Ministrem Finansów, Prze\>łooniczącym KomiSji Pla- czowe i. fińansowe przedsiębi.orstwa nie uzasadniają pełnej
nowania przy Radzie. Ministrów i ' Prezesem GłÓWnego Urzę wysokości ':utworzonego i wypłaconego z.aUczko.wQ. f.u nduszu
du .Statystycznego..
zakłcicdowego za , pierwsze półrocze oraz za. trzeci kwartał,
4. Łączna kwota dodatkowego funduszu zakladowego za kwoty nadpłacone podleg.ają potrą.ceniu z funduszu zakłado~
wego następnego roku lub z funduszów zakład'owych następ"
poprawę rentowności nie może przekr,acz'ać. kwoty faktycznie
nych 'ta{ aż' do całkowitego zlikwidowani'a nadpłaty.
o.siągniętej p'o prawy wyniku . .
ności

I

§ 7. 1.

. mi

f. ,- •

,
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Przedsiębiorstwa,

które nie

'
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kó~, o których mowa w ust. t,należy tr.aktować Jakó zalicz·

2. PrzepIS ust.
stosuje się odpowiednio, jeżeli W wyniku bad~milł prawidłowości utworzonego .f.unduszu. zakladowego zostanie . ujawnione; że przedsiębiorstwo dokonało od·
pisów w kwocie. więltsz~jod rzeczywiście przysługującej.
ł

,

kową· wypłatę

z. Junduszu zakładowego.

'

'ł

się

spełnią

12. Przepisów niniejszego ro~porządzenia nie stosuje
w miejskich przedsiębiorstwach taksówkowy;ch.

§ t'3. TracLJlloc rozporządzenie Rady Ministrów z. dnia,
21 sierpnia 1960 r. _w sprawie tworzenia fundllszti żakładowe
go w przedsiębiorstwach komunikacji . miejskiej(D:I~ U.
z 1960 r. Nr 40; poz. 241 r z 1'963 r.Nr r9;poz. lÓ2)~

'warunków
określonych w nlrtiejsźym rozporządzeniu l w związku . z tym
nie mogą ulworzyćfunduszu zakładowego, mogą wydatko J
wać . na nagrody i . śwlaączeriia dla pracowników ' kwotę nie
przekraczającą 0),0/. lundąnu plac: wydatki ,te ' zaUczasię
na straty przedsiębiorstwa.
.

§ 1-4. Rozporządzenie wchodzi wżycie . z dniem .ogłosze
lstycznia-1968 -r.

nła ' 7;mocąoddIda

2; Jeżeli ' w . ok{ęsach . następnych danegp. roku ;przedsi~
bloistwo utworzy fundusz zakładowy, wówczas kwotę wydat-
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TABELA STAWEK ODPISÓW DODATKOWYCH NA FUNDUSZZAKLADOWY ZA POPRAWĘ ·
WSKAtNIKA ·RENTOWNOSCI

"

',

,

Wyszczególnienie:

Stawka ·dodatkowego·'funduszu -. "
procencie. fundttszupłacza jeden
, .
punk,! pOpTlłwy ·· wska~
zakładowego wyrażoQ-Iłw '

-renfownośc1

osiągnięCie poprawy rentowności określonej, w § 5,
ust l pkt l, 3 i4 oraz w§ 5 'ust. 2 rozporządzenia:
a) do 2 punktów
b) powY~,ej 2 do 4 purikt~w
c) . powyżeJ 4 punktów
2) Za osiągnięcie poprawy rentowności określonej w § 5
ust. l' pkt 2 rozporządzenia:
~) do 1 punktu
b) powyżeJ -t do '2 punktów
c) , powyżej 2 punktów

' 1) Za

,.
/

0,6
0;4
0,2

)

;

0;6
0,1
0,8

g

U wa a: Przez ,;punkty poprawy rentowności" należy rozumieć różnicę pomiędzy rentownością' osiągniętą w okresie' sprawozdaw_czym a rentownością, z którą rentowność ta zgodnie- z przeRisami rozporządzenia jest porównywana.; rentowność należy: wyliczać z dokładnością do dwóch miejsc' po przecinku przy zastosowaniu ogólnie przyjętych zasad zaokrąglania. .
.
Odpisy na fundusz zakładowy należy liczyć Vi sposób składany, tj. oddzielnie dla każdegp przedziału tabeli.

I

/
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ROZPORZĄDZENIE RAny MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1968 r.

zmlenlając~ rozporządzenie W sprawie ' zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nahywanla od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w PoliJce.
Na podstawie art. 53 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 82 'i . art. 115
pkt 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r . - Prawo wy'n alazcze
(Dz. U. Nt 33, poz. 156) zarządza się; co następuje:
§ l. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia .1963 r~ w sprawiezgłoszeh wynalazków do opatentowania ża granicą, wykony~aniił praW' z patentów uzyskanych
za granicą oraz nabywania od. osób zagranicznych praw z pa~
tentów uzyskanych w Polsce (Dz. U. Nr 41, poz. 227) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10trzymtijebrzmienie:
, ,;§ 1. L Przedsiębiorstwo upoważnione · przez. , Ministra

Handlu Zagranicznego do dokonywania zgłoszeń
wynalazków do opatentowania za granicą, nazywane dalej "przedsiębiorstwem 'u powaznionym",
przystępuje dl? ' załatwiania tych czynnj)ści na
podstawie decyzji wląściwej jednostki gospodar-ki uspołecznionej o dopuszczeniu wynalazku do
zgłoszenia za granicą, wydanej po zasięgnięciu
opinii właściwego branżowo . przedsiębiorstwa,
handlu. zagranicznego co do celowości takiego
zgłoszenia. Decyzja wydawana jest na wniosek
~ego. kto zgłosił wynalazek w UrzędziQ P.lento-

(

