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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. . 
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§ 4. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego powinno zawierać datę wydania i okręs 

ważności, . oznaczenie organu wydającego upoważnienie, po
woł.a nie podstawy prawnej, imię, nazwisko i stanowisko 
służbowe _ upoważnionego funkcjonariusza, ' numer legitymacji 
służbowej, określenie wykroczeńr za które funkcjonariusz 
upowa żniony jest do nakładania grzywien w drodze ' manda
tu karnego, oraz obszar, na którym upoważnienie jest ważne. 
Upoważn i enie powinno być podpisane prZez osobę wydając:ą 
oraz opatrzone pieczęcią. . 

,§ 5. Tracą moc: 
1) zarządzenie .Ministra Leśnictwa. i Przemysłu Drzewnego 

z dnia 11 kwietnia 1964 r. w spra-wie zasad stos·owan i'"a: .'. 
mandatów karnych (Monitor Polski z 1964 r. Nr 28, ,. 
poz. 126 i Nr 35, poz. 164 oraz z 1968 r. Nr 55, poz. 396), 

2) zarządzenie Ministra Leśnictwa i . Przemysłu Drzewnego 
z dnia 17 marca 1965 r. w sprawie zasad .stosowania 
mandatów karnych przez Straż Ochrony Przyrody (Moni
tor Polski Nr 17, poz. 75). 
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenla. 

Minister Leśnictwa) Przemysłu Drzewnego: J. Popko 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSlEGO I TECHNIKI 

z dnia 29 kwietnia 1972. r. ' 

w sprawie uposażenia pracowników naukowo-badawczych Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem , 
Wyższym. 

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwiet
nia 1972 r. - Karta praw . i obowiązków 'nauczyciela --.:. 
(Dz. U. Nr 16, poz. 114)' zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Uposażenie zasadnicze pracowników naukowo
bada wczych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 
w Międzyuczelnianym Zakładzie Badań nad Szkolnictwem 
w.yższym, zwanym dalej ' "Zakładem", ustala się od dnia 
1 maja 1972'r. wedlu'g stawek i zasad określonych w § 3 
ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 
1972 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli aka
demickich (Dz. U. Nr 16, poz . . 115), zwanego dalej "rozpo-
rządzeniem". . 

2: Pracownikom naukowo-badawczym Zakładu zatrudnio
nym w niepelnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia 
wszystkich zajęć związanych z danym stanowiskiem, dla któ
rych praca w Zakładzie stanowi jedyne miejsce pracy, przy

, sługuje uposażenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej 
do wymia·ru czasu pracy określonego ' w umowie o pracę. 

§ 2. 1. . Pracownikom naukowo-badawczym powołanym 
dopełnienia niżej wymienionych funkcji w Zakładzie przy
sługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości: 

. poz·1 Funkcja , I 
Miesięcznie 

" 
złotych 

1 Dyrektor 1800-3000 
2 Zastępca dyrektora do spraw nau-

kowo-bada wczych 1200-2000 
3 Sekretarz naukowy 800~1300 

Kierównik (pracowni) za- -4 zakładu 

trudniającego ponad 10 pracow-
ników naukowo-badawcżych, kie- -
rownik studium doktoranckiego 500- 900 

, 

. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zakła
du oraz zastępcy dyrektora ustala Minister Nauki, Szkol
nictwa Wyższego i Techniki, a dla pracowników powołimych 
do pełnienia pozostałych funkcji wymienionych w ust. 1 -
dyrektor Zakładu. . 

3. W razie zbiegu tytułów do dodatku funkcyjnego i do
datku określonego w § 16 rozporządzenia pracownikowi nau
kowo~badawczemu przysługuje prawo do dodatku z obu tych 
tytułów. 

,§ 3. Do pracowników naukowo-badawczych Zakładu 

stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. l, 2 ' i 4, § 5, § IQ 
i § 22 ust. ~ rożporzlldzenia. 

§ 4. 1. Efektywna podwyżka uposażenia pracownika 
naukowo-badawczego Zakładu od 1 maja 1972 r. nIe może 
być niższa niż 250 zł miesi ęcznie. 

2. Przy ustalaniu kwoty podwyżki, o której mowa. w 
ust. 1, porównuje się dotychczasowe uposażehie netto z no
wym uposażeni'em zasadniczym określonym 'Ił § 3 ust. 1 
rozporządzenia. 

3. Za dotychczasowe uposażenie, 9 którym mowa w 
ust. 2, uważa się uposażenie netto otrzymane przez pracow~ 
nika za IJliesiąc. kw i ecień 1972 r. na podstawie rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w spraw.:e 
uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych" 
(Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 226 i' z 1970 r. Nr 30, poz. 249) 
łącznie z następujących tytułów: 

1) uposażenia zasadniczego, 
2) dodatku za stopień naukowy, 
3) dodatku za wysług~ lat 

oraz średniej miesięcznej kwoty premii wypłaconej · za. 
1971 rok . . 

Dotychczasowe uposażenie może' być zwiększone o kwo-, 
tę dodatku . za , kierownictwo wypłacanego pracownikowi ' 
przed dniem 1 maja 1972 r., jeżeli dosIatek taki nie przysłu- · 

guje pracownikowi na p'odstawie § 2 ust, 1 niniejszego roz
porządzenia. 

§ 5. ,Wynagrodzenie pracowników naukowo-badawczych 
Zakładu, dla których praca w ZakładzIe jest zajęcieqt dodat
kowym, ustalone według dotychczasowych przepisów, pozo
staje bez zmian do dnia 30 września 1972 r. 

§ 6. Do pracowników . naukowo-badawczych Zakładu 
mają zastosowanie w zakresie kwalifikacji, czasu pracy oraz 
innych praw i obowiązków przepisy o instytutach naukowo-
bada wczych. . . 

§ 7. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia do pra
cowników n'a ukowo-badawczych Zalda,clu nie mają zastoso
wania: 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. ' 
w sprawie uposażenia pracowników instytutów nauko
wo-badawczych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 226 i z 
1970 r. Nr 30, poz. 249), 

2) inne . przepisy w spniwach uregulowanych niniejszym 
rozporządzeniem. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie . z dniem ogłosze-
nia z mocą od dnia 1 maja 1972 r. -
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki: 

J; Kaczmarek 

TłoclOno z polecenia Prezesa Radv Ministrów 
w Zakładach Graficznvch .. Tamka", ZlIkład nr I, Wars1.a'-:fa, ul. .Tamka 3. 

Zam. 1105 Cena O,8l1 zł 
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