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152 

' , ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 24 maja 1972 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szko-
, łach ł placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o upo
sażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) za-
rządza się, to następuje: ' 

§ 1. W tabeli stanowiSk i zaszeregowania do grup upo- , ' 
~ażenia zas'adbiczego,zawartej w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 ' r. w sprawie uposażenia 
pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnio-,-_ 
nych w szkołach i , placówkach oświatowo-wychowawczych 
(Dz. U. z 1958 r. Nr 52, poz. 251, z 1962 r. ' Nr 6,poz . . 23 
i z 1.965 r. Nr 44, poz. 275). wprowadza się następujące zmia
ny: 

l) w pozycji oznaczonej numerem kolejnym 8, w rubryce 
"Nazwa stanowiska" skreśla się wyraz "prak~ykant", 

2) dodaje się pozycję, o kolejnym numerze 9; w brzmieniu: 

Numer .1 I 
Grupa upo-

Nazwa stanowiska sażenia 
kolejny od-do 

,,9 Stażysta: 

a) z .... wyższym· wykształceniem IV 
b) ze średnim wykształceniem 

zawodowym - VI -
c) ze średnim wykształc~niem 

ogólnokształcącym VII" 

§ 2. Wys~kość wynagrodzenia zasadniczego stażystów 

należy ustalać w ramach stawek przewidzianych w grupa~h 
uposażenia wymienionych w § 1, przy , zachowaniu odpowied- ' 
niej proporcji do stawek pracowników zatrudnionych na sta
nowiskach, na których będą zatrudnieni stażyści bezpośred
nio po odbyciu . wstępnego stażu pracy: 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Oświaty i Wychowania. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie ~, dniem ogłosze-
nia'. 

153 
Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

'. 

ROZPORZĄDZl!NIE 'RADY MJNISTROW 

z dnia f5 maja 1972 r. 

w sprawie- bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne 
w zakresie mikrofalowym: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. 
o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 9-1), 
RP porozumieniu z Centralną Radą Zw iązków Zawodowych, 
zA fządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządze,nie dotyczy bezpieczeństwa " i h igieny 
pracy przy stosowaniu urządzeń wytwar:zających pola elek
tromagnetyczne z zakresu od 300- MHz do 300.000 MHz. 

§ 2. 1. Na obszarze otaczającym urządzenia -wytwarza
jące pola elektroma-gnetyczne. a w szczególn ości: przerńysło:;' 

we urządzenia grzejne (jak np. kuchnie mikrofalowe), urzą
dze nia rad iokomunikacyjne (jak np. slacje wdiowe .i tele- , 
wizyjne. radi olin ie, radiotel efo ny), urządzenia radiolokacyj
ne, radi onawi gacyjne, urządze nia fiz ykote rapeutyczne i dia
gnostyczne, ustala~, się następujące strefy ochronne: 

" 



"
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1) strefę pośrednią, " 3. W,raZie konieczności pracy w obrębie strefy nie bez-
2) strefęzagroienia, . pieczrrej zakłady pracy obowiązane sądostaJczyć pracowni-
3) strefę niebezpiecz.ną, kom: środków ochrony osobistej. Zakłady pracy obowiązane 

Obszar poza strefami ochronnymi stanowi strefę bezpieczną. są dopiltlówać właściwego stosowania przez pracowników 
2. Granice poszczególnych stref określa się Vi drodze środków ochrony osobistej. ! ..' . 

pomiarów wartości I średniej gęstości strumienia energii w 4. W razie wątpliwości co do stopnia. narażenia na pro-
zakresie ' od 300 MHz do 300.000 MHz, wyrażonej w watach mieniowanie, a w szczególnośd na pograniczu stref oraz w 
na 1 metr kwadratowy (W/m2). zasięgu pól pochodzących z kilku żródeł, odpowiednie us a-

§ 3. 1. Granice stref ochronnych ustala się w zależności lenia dotyczące dopuszczalności i zasad przebywania w okreś-
od sposobu oproniieniowania, rozróżniając opromienienie po- lonym obszarze I?odejmują organy stopnia wojewódzkiego 
lami elektromagnetycznymi stacjonarnymi i niestacjonar- Państwowej Insp-ekcji Sanitarnej. 
nymi.'--.v § 5. 1. Na stanowiskach pracy i w innych- niiejscach 

2. Definicję pól elektromagnetycznych stacjonarnych . przebywania ludzi w otoczeniu urządzeń . wytwarzających 
1 niestacjonarnych określi Minister Zdrowia i Opieki Spo- ' pole elektromagnetyczrie należy przeprowadzać okresowe 
łecznej. pomiary kontrolne pola elektromagnetycznego co' najmniej 

. 3. W warunkach opromienienia polami stacjonarnymi raz na · 3 lata oraz każdor·azowo w razie zmiany liczby sto- · 
ustala się n.i:1stępujące grańice st.ref : sowanych urządzeń lub warunków ich eksploatacji, które ,' 
.1) dla obsztUÓW poza strefami ochronnymi (w strefie bez- mogą wpływać na wielkość pól elektromagnetycznych. 

piecznej) najwyższa gęstość strumienia energii nie może 2. Jeżeli rodzaj i rozmieszczenie urządzeń wytwarzają-
przekr~czać 0,1 W/m!, , cych pola elektromagnetyczne ulega częstym zmianom (np. 

2) dla strefy pośredniej graniczne wartości gęstości stru- prży pracach naukowych, konstrukcyjnych lub W zakładach 
mienia energii wynoszą""::: minimalna 0,1 W/m! i mak- · remontowych), należy każdorazowo wykonywać pomiary 
symalna 2 W/m!, kontrolne i zależnie od potrzeb przeprowadzać kontrole sto·p-

3.) dla strefy zagrożenia granicźne gęstości strumienia nia napromienio'Wania pracowników. 
energii wynoszą - minimum 2 · W/mi i maksimum . 3. Warunki napromieniowania i ocenę stopnia na pro-
100 W/mt , .' . mieniowania określa się dla maksymalnej mocy wyjściowej , 

4) dla strefy niebezpiecznej gęstość strumienia energii jest danego urządzenia oraz przy najbardziej niekorżystnym wa-
większa niż 100W/m2• riancie eksploatacji zgodnej z przezna~.zeniem. 
4. W warunkach opromienienia polami niestacjonarnymi 4. O potrzebie przeprowadzenia pomiarów kontrolnych 

ustala się następujące granice stref: użytkownik obowiązany jest zawtadomić instytucję upoważ-
.1) dla obszarów poza strefami ochronnymi (w strefie bezo ' nioną w myśl § 6 do przeprowadzenia takich pomiarów oraz· 

piecznej) \ .. najwyższa dopuszczalna gęstość strumienia wojewódzkiego (miejskiego) inspektora sanitarnego . . 
energii nie może przekraczać 1 W/m!" 5. Państwowy wojewódzki (miejski) inspektor sanitarny 

2) dla strefy pośredniej graniczJ;le gęstości strumienia może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych pomiarów 
ęnergii wynoszą - minimalna 1 '!V/m! i maksymalna kontrolnych. --
lO W/m t , \. § 6. 1. Do przeprowadzenia pomiarów kontr<?lnych 

3) dla strefy zagrożenia graniczne wartości gęstości stru- i wydawania opinii dotyczących higieny i bezpieczeństwa 
mienia energii wynoszą - minimalna 10 W/m! i maksy- pracy w · polach -elektromagnetycznych oraz do prowadzenia 
maina 100 W/m!, na · zlecenie szkolenia w tym zakresie upoważIiiony jest Prze-

:4) dla strefy niebezpiecznej gęstość strumienia energii jest mysłow:y Ihs-tytut Telekomunikacji, który . dzi.ała w porozu-
większa niż loń W/m!. . . . mieniu z organami Państwowej Insp~kcji Sanitarnej i Pań-

5. Oznakowania granic stref ochronnych dokonują za- . stwowej Inspekcji Radiowej. 
kłady pracy użytkujące urządzenia . wytwarzające . pola ele- 2. Minister Zdrowia i Opieki SpołeczneJ na wniosek 
ktromagnetyczne~ " . ministra (kierownikalirzędu centralnego), któremu podlegają 

§ 4. · t. Ustala się następujące zasady przebywania pra: . zakłady pracy sto·sujące · urządzenia wytwarzające pola ele- ' 
cowników i Innych osób na obszarze poszczególnych stref ktromagnetyczne, może wyrazić zgodę na wykonywanie za-
pChroIUlych: ' . dań określonych w ust. lprzęz .inne instytuc·je do tych za-
J) Da ob'szarze strefy ochronnej przebywać ~ogą wyłącz- . dań przygotowane na określonych warunkach. 

nie osoby, u których w wyniku przeprowadzonych ba- 3. Badania, o których mowa w ust. 1 i 2, są odpłatne. 
dań lekar.§Jticb stwierdZono brąk ·przeciwwskazań zdro- 4. Minister Przemysłu Maszynowego w porozumieniu 
wotnych dlł przebywania w ' zasięgu pól elektromagne- z Ministrem Zdrowia iOpiekiSpDłecznej , określi sposób 
tycznych; do osób nie będących pracoWnikami danego przeprowadzania pomiarów i · oceny ich wyników, mających 
zakładu .pracy stosuje się przepisy o profilaktycznych znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również 
badaniach lekarskich pracowników, . zasady sporządzania protokołów pomiarowych oraz opinii 

~) W strefie pośredniej mogą przebywać pracownicy za- i zaleceń. ' 
trudnieni przy produkcji, naprawach; przeglądach, obsłu- 5. Minister 2eglugi w porozumieniu z Ministrem Zdro-
dze lub stosowaniu urządzeń wymienionych w § 2 w cza-wia' ·i Opieki Społecznej może uregul1:>wać w sposób odmien-
sie całego dnia pracy, ny od wymagań -określonych w rozporządzeniu sprawy do-

3) w strefie zagrożenia mogą przebywać pracownicy wy- t'yczące zgłaszania zmian warunków pracy i okresowych po-
mienieni Vi pkt 2 'przez czas ograniczony; dopuszczalny miarów kontrolnych na polskich statkach morskich. 
czas przebywania w tej strefie ule.ga skróceniu Zależnie . § 7. 1. Kierownik zakładu pracy obowiązany jest za-
od wzrostu średniej gęstości strumienia energii, pewnić przeszkolenie pracowników Vi zakresie czynności, ja-

4) w strefie niebezpiecznej przebywanie ludzi bez stos owa- kie ' mają wykonywać, a także w zakresie stosowania zasad 
nia środków ochrony qsobistej' jest wzbronione. bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach wytwanaj'łfYch · 
2. Zasady obliczania dopuszczalnego czasu przebywania pole elektromagnetyczne. Do pracy takiej ~mogą . być dopusz-

~ strefie zagrożenia (ust. 1 pkt 3) określi Minister Zdrowia czeni tylko ci pracownicy, którzy zostali uprzednio przeszko-
I Opieki Spl)lecznej. · . . leni. . 

, 

.. 
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2. Co najmniej raz na 3 lata należysprawdzićumiejęt
ności pracowników w zakresie bezpieczeństwlt , w . obc:hoą;z:e

. niu sięz . urządzeniami wytwarz'ającymi pola elektromagne, 
tyczne. Wyniki 'tego sptawdzeI!ia powinny być ujęte w. for:-
m~ protokołu. . 

§ 8. 1. O zamierzonym uruchomieniu zakładu lub sta
nowiska 'pracy, na którym pracownicy mogliby być narażeni 
na działanie pól elektromagnetycznych, należy zawiadom ić 

właśdwe terenowo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
. i Inspekcji Pracy. ' 

2.WPJowadzenie do produkcji, lokalizacja i instal acja 
urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne wymaga 
zgody orgańów Państwowej Inspekcji Sanitarnej stopnia wo
jewódzkiego. 

§ 9. Kandydaci do - nauki zawodu, którego póżniejsze 
wykonywanie wymagać ' będzie pracy w zasięgu pól elektro
magnetycznych strefy pośredniej i strefy zagrożenia, podle
gają wstępnym badaniom lekarskim i mogą być przyjęci do 
odpowiednich szkÓł po przedstawieniu zaświadczenia lekar-

skiego o braku przeciwwskazań do późniejsżego wykonywa
nia wyuczonego zawodu . 

.§ 10. t. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do 
jednostek i zakładów wojsko\yych oraz przedsiębiorstw uży
wających urządzenia wymienfone w § 2, podległy,ch Mini
strowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrz-
nych. ' ,. 

2. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowa
niu urządzeń wymienionych w § 2 w jednostkach określo
nych w ust. 1 określa Minister Obrony Narodowej i Mini
ster Spraw Wewnętrznych . w porozumieniu z Ministrem 
Zdrowia i Opieki SpołeCzn~j. 

§ 11. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
20 pażdziernika 1961 r. w s'prawie bezpieczeńsIwa i higieny 
pracy przy używaniu urządzeń mikrofalowych (Dz. U. Nr 48, 
poz. 255). 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglosze-
nia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
I ' 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 29 maja 1972 r . 
• 

zmłenlające ro~porządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie wypłaty rent z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy 
zawodowych l nadterminowych. 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i art. 32 ąstawy z dnia 
13 grudnia 1957 r. ci zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy za

'. wodowych i nadterminowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1963 r, 
Nr S?, poz. 299) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 grudnia 1963-r. w sprawie ograniczeń w zakresie wypłaty 
rent z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodo
wych i nadterminowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 56 .. poz. 303 
i z 1966 r. Nr 22, poz. 140) usl. 1 otrzymuje brzmie.nie: 

,,1. Za podstawę ustalenia , wysokości dochodu z pracy 
zarobkowej oraz dochodu z innych źródeł , podlegają

cych- przepisom o podatku od wynagrodzeń przyj-

§ 2. 
1972 r. 

muje się faktycznie osiągnięte zarobki pieniężne 

i świadczenia w naturze podlegające tym przepisom, 
nie ~yłączając tych składowych częśd wynagrodze
nia, które z moc'y przepisów szczeg6lnychsą ' z·wol
nione z opodatkowania ·(np. dodatki specjalne, kon
trolerskie, za wysługę lat) - po potrąceniu podatku 
od -i wynagrodzeń i składki na cele ' emerytalne oraz 
zwolnień z tytułu ' kosztów uzyskania ty'ch zarob
ków." 

Rozporządzenie wchodzi w życie' z dniem .1 lipca ' 

Prezes Rady Ministrów: P: JalOszewicz . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 6 maja 1972 r. 

w sprawie określenia wykroczeń, za które nłekl-órzy funkcjonariusze admi$tracji leśnej i Slraży Ochrony Przyrody upo
ważnieni są do nakladaniagrzywien w ~rodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upowaznień. · 

. . 
Na podstawie art. 67 § 2 Kodeksu postępowanIa w spra-

, wach o wykroczenia (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poż. 116) oraz 
w związku z § l pkt l rozporządzenia l'rezes,p Rady ' Mini
strów z dnia 8 grudnia 1971 r: w sprawie nadania funkcjona
riuszom niektórych organów uprawn :eń do nakłąąanią grzy-

, wien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 35, poz. 308) 'za
rząd za się, co następuje: 

§ 1. Funkcjonaj-iusz~ przedsiębiorstw lasów państwo

wych, parków narodowych, ' Straży Leśnej oraz 1 w.łaściwych 
'dos.praw łeśniclwaorganów prezydiów rad narodowych upo

. ważnienisą do. nakładania grzywien w drodze mpndat,u kar
negQ za wykroczenia o~reślorie w: 

1) art. 82 § L pkt 1-5 i 7, 148 § 1, . 151 .§ 1, 2.i 3, 152 § l, 
153§ l, 154 § L i 2, 155 § l, 156 § 1 i 157 § 1 Kodeksu 
wykroczeń (Dz. U, z 1971 r. Nr 12, ,,p~)Z. 114)" 

2) art. 28 i 29 ustawy .z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie 
przyrody mz. U. z , 1949 r. Nr 25, 'pozo 180 i z ~97l r. 
Nr 12, poz. 115). 

§ 2. Funkcjonariusze Straży Ochrony Przyrody upoważ
niEmi są do nakłada.nia grzywien W drodze mandatu karnego 
za wykroczenia określone wart.. 82 § 1 pkt 7 Kodeksu wy

. kroczeń oraz wart. 28 i 29 ustawy z dnia 7 kwietnia '1949 r. 
o ochronie przyrody. ' 

§ 3~ Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego wydają: " 

'1) dyrektor okręgowego zarządu lasów państwowych- dla 
podległych funkcjonariuszy, ' 

2) Naczelny Konserwator Przyrody - dla funkcjonariuszy 
parków narodowych', 

~) kierownik wydziału rolnictwa i leśnictwa , prezYdium wo
jewódzkiej .rady narodowej ~ dla funkcjonariuszy wla
ściwychci0 spraw leśnictwa organów prezydiów rad na
rodowyen, 

4) wojewódzki konserwator przyrody dla funkcjqnariu-
-szy Stra'7.y Ochrony Przyrody. . 




