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3. Wysok.oŚć .dodatku o:blicza się od emerytury , lub i-en~ 
ty ipwalidzkiej (ust. 1) bęz jakic~kolwiek Mdatków. 

§ 8. W razie ponownego ustalenia wysokości renty in-
o walidzkiej na podstawie art. · 70 ustawy z dnia 23 styczn;a 

1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracow
ników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr J, poz. 6 i z 1972 i. ' 
Nr 16, poz. 114) wysokość dodatku ulega .ponownemilusta
leniu, jężelinową wysokość renty . ustala się od iarobków 
z . p~acy nauczycielskiej (§ 3 i 4); Wysokość , d~datk:u nie 
ulega. natomiast zmianie, jeżeli nową wysokość renty ustala :
się od zarobków z pracy in,nej niż praca. nauczycielska. . 

~. ,. , 

• § 9. W razie. zbiegu prawa do dodatku z tytułu . pracy .. 
nauczycieIskiej oraz do ' dodatku z tytułu pracy 'naukowej, 
przysługującego na podstawie art. 46 ustawy; '. o której mo-' 
wa w § 8, uprawnionemu wypłaca stę jeden z tych dodat~ 

ków, a miano'wicie wyższy lub w-ybr~my przez ' niego. 

§ 10. 1. Dodatek z tytułu pracy nauczycielski'ej do eme
I rytur i rent inwalidzkich przyznanych przed , dpiem 1 maja 

,~972 r. przyznaje się poczynając oddnia 1 maj~ , 1972 r" 
2 . . Dodatek, o którym mowa w ~st.l, p~zyznaje się w 

w-ysok()ści 10°/9 emerytury lub renty inwalidz.kiej. . . 
3. D~datek przyz.na.:vany na wniosek zainteresowanego 

zgł,oszony w termInie do dnia 31 grudnia 1973 r. wypłaca się 
t:>pczynając od dnia 1 maja ' .1972 r., a'na wniosek zgłoszony 

. w' terminie .późnie jszym :- za okres trzech miesięcy , wstecz 
od dnia zgłoszenia wniosku. , 
, § 11. Prawą :do dodatku do emerytury lub.renty, in.wa-, 

Hdzkiej z tytułu (>racy 'nauczycielskiej nie , nab:ywa, a nabyte': 
.traci · osoba prawomocnie ,ukarana w trybie dyscyplinarnym 

' karą wydalenia ze służbyzp6ibawieniem szczególnych 
uprawnień emerytalnych związanych ze służbą nauczyciel-
ską: ." . . -

•. § 12, Przepi$y , rozpor,ządzenill stąsuję s,ię .ot;lpowiednio ; 
do nauczycieli uprawnionych doemeq;tur i rent inwalidz
kich określońychw jJrZephach: , ; , , ' .' " . 

1) ustawy z ·' dnia ', 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytal-. 
' uym . górników:, i ich rodZin (Dz. u: z 1968 r. Nr 3,; 

poż. 19), ' . ' ',' . . " , .. -

~) . llstawy z dnia 23 . stycznia , l968r: ozaopatrz,eni,u eme~ 
rytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (D,z. U., 

, Nr 31 poz. 10) z uwzględnieniem przepisu art. . 6 tej : 
ustawy, . . , ' 

. ~) ust~wyz , <lnia 23 stycznIa 1968 r. ozaopątrzeniu inwaIi-: 
dów w,ojenrlych i wojskpwych oraz ich rodzin (Dz. U., 
Nr 3, poz. i l). ' . 

§ 13. Rozporząd,zenie wchodzi Y! życie z dniem ogłosze
nia z 'mocą od dnia, 1 maja 1972 r. 

Minister Pracy, Płac i Spraw S,ocjalnych: W. Kawalec 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 lipca 1972 r. 

"-
w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt l 1: ust. 2 dekretu z dnia 
29pażdziernika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 
towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, 
z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i Nr 58, poz. 270 i z 1971r~ Nr 12, 
poz. 115) oraz w zwiążkil z §, 3 zarządzenia Przewodniczą
cego Komisji Planowania p'rzyRadzie Ministrów z dnia 
14 lutego 1957 r. w sprawie ' przekazania uprawnień do wy
dawania przepisów o gospodarowaniu: stalą, metalami nie
żelaznymi oraz niektórymi metaląmi szlachetnymi (Monitor 
Polski Nr i5, poz . . 115) zarząd7a się, co następuje: 

§ 1. ·1. Rozporządzenie dotyczy obrotu wyrobami ze 
zło'ta i platyny zdatnymi do użytku, .skupu od ludności wy
robów ze ,złota lub platyny niezdatnych do użytku iczęśd 
tych wyrobów oraz produkcji, przerobu i napraw wyrobów 
ze złota i platyny. 

2. Rozporządzenie nie dotyczy przerobu na cele gospo
darki narodowej wyrobów ze tłota ' lub platyny posiadanych 
'przez jednostki gospodarki u§połeczni onej. 

§ 2. Zabrania się prywatrwm przedsiębiorstwom handlu 
detalicznego dokonywania obrotu wyrobami ze złota i pla-
tyny. , 

§- 3. Skupu, przer·obu i napraw wyrobów ze żłota do-
konują: -

l) państwowe przedsię~Lorstwa "Jubiler", 
2) placówki handlowe i przemysłowe Zjednoczonych Ze

społów Gospodarczych Sp. z 0.0 .. ,Veritas" oraz Centrali 
Wytwórcżośd i Handlu Dewocyjnego "Ats Christiana", 

które uzyskały zezwolenie ' Ministra Finans6w na C!o~;, 
nywanie tych czynności i są wpisane do rejestru orga
,nizacji społe·cznych prowadzących działalność , gospo-
darczą. ' 

§ 4. Przerobu i napraw powierzonych wyrobów ze zlo
ta, z wyjątkiem przerobu na półfabrykalyużywane w pro
tetyce dentystycznej, m09ą również dokonywać: . . 
\ l) , zakłady spółdzielni pracy zrzeszonych w Centralnym 

Związku Spółdzielczości Pracy, zarejestrowane zgodnie 
z przepisami prawa probierczego, a zatrudniające VI za
kładzie co najmniej jednego ' mistrza złotnictwa ze spec
jalnoś.cią .w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów 
z metali szlachetnych, 

2) rzemieślnicy posiadający uprawnienia do wykonywania 
. złotnictwa ze specjalnośdą w zakresie wyrobu i napra
wy przedmiotów z metali .,szlachetnych oraz dyplom mi
strza 'w tym rzemiośle. . , . 

§ 5. Skupu, przerobu i napraw powierzonych wyrobów 
z platyny mogą dokonywać wyłącznie państwowe przedSię
biorstwa "Jubil,er". 

§ 6. Produl,ccję wyrobów ze złota lpl~tyny na zaopa
trzenie rynku mogą prowadzić wyłącznie jednostki, które 
uzyskały zezwolenie Ministra Finansów. 

§ 7. 1. Zawartość czystego kruszcu w wyrobach ze zło
ta i platyn'yuzyskanych z produkcji lub przerobu nie może 
przekroczyć 15 g. ' 

.i 
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2. Ograniczenie zawarte w us't. 1 nie dotyczy wytwarza-
. nia wyrobów J:1.a eksport ' Iub eksport wewnętrzny i wyrobów 
artystycznych. Ograniczenie to nie dotyczy również wyro
bów wytwarzanych przez państwowe przedsiębioTstwa "Ju- . 
biler" z powierzonego złota. 

§ 8. l. Jednostki uprawnione do przero})u i napraw po
'Wierzonych wyrobów zezł.ota (§ 3 i ,4) lub platyny (§ 5) mo
gą dodawać złoto · i platynę nabyte w trybie okr~ślonym w 
fIl. . 

2. Ilość złota lub platyny, która może być dodawana 
przy przerobie l naprawie powierzonych wyrobów, ustala 
C~mtrala Jubilerska "Jubiler". -

§ 9. Wprowadzenie do obrotu wyrobów ze złoŁ-a lub 
platyny l półfabrykatów z tych kruszców używanych w pro
tetyce dentystycznej; jak r6wnież wydanie takich wyrbbów 
i półfabrykatów dentystycznych osobie zlecającej ich wy
konanie -może nastąpić po stwierdzeniu przez lV"ząd probier
czy zgodności ich 'wykonania z przepisami prawa ptobier_ 
czego. 

§ 10. 1. Wyroby ze 'złota lub platyny nabyte w drodze 
skupu przez przedsiębiorstwa i pla,cówki wymienione w § 3 
i 5 podlegają odprzedaży Mennicy Państwowej. 

2. Po dokonanym komisyjnie wyłączeniu wyrobów ze 
ziota lub platyny _ stanowiących dobra kultury oraz nie 
usżkodzonych oryginalnych monet złotych , - Mennica Pań
stwowa przetapia pozostałe wyroby i monety nabyte od jed-
nostek prowadzących skup. . 

3. Wyłączone wyroby l monety, o których mowa w 
. ust. 2, Mennica Państwowa . odprzedaje -Narodowemu Banko
.:wi Polskiemu. 

§ t 1. Mennica Państwowa zaopatruje w złoto I platyną 
Jednostki uprawnione do produkcji, przerobu i napraw wy
robów z. złota l platyny orłlz jednostki uprawnione do od
przedaży, złota w ilościacbustalonych przez Ministra Pinan. 
.ów. . 

§ 12. Przewidz.iane w rozporządzeniu transakcje złotem 
l platyną dokonywane są po cenach ustalonych przez Pań
stwową Komisję Cen,. 

§ 13. , Kontrolę skupu, przerobu i napraw wyrobów ze 
złota i platyny sprawują organy kontroli finansowej Mini
sterstwa Finansów. 

§ 14. Jednostki uprawnione do skupu wyrobów ze złota 
,I platyny obowiązane są prowadzić rejestr skupu złota i pla
tyny, a jednostki uprawnione do prze.robu i napraw wyro

. bów ze złota, wymienione w § 3 pkt 2 ,i w § 4 pkt 2, óbo
wiązane są prowadzić rejestr przerobu złota _wraz z księgą 

podatkową - według odrębnie ustalonych wzorów. 

§ 15. Traci moc: 

1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 
1959 r. w sprawie gospodarowanIa !lfektórymi wyrobami . 
użytkowymi 'Że złota i platyny (Dz. U. z 1960 r. Nr 1, 
poz. 3, z 1963 r. Nr 34, poz. 200 i z 1966 r. Nr 16, 
poz. 100), z wyjątkiem przepisów § 11-13, które pozo
stają w mocy do dnia 31 grudnia 1972 r., 

2) zarządzenie Ministra Finansów z dnia ' 2~ października 
1965 r. w sprawie obrotu wyrobami ze złota I platyny 
zdatnymi do uźytku' (Monitor Polski Nr 60, poz. 308), 

1) zarządzenie Ministra Finansów z dnia l6Iutego 1960 r. 
w sprawie określenia oddziałów PrzedsiębiOrstwa Pro
dukcji i Handlu Dewocjonaliami "Veritas" oraz oddzia
łów Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "ATS 
Christiana", które są uprawnione do skupu i 'przerobu 
wyrobów użytkowych ze złota (Monitor Polski Nr 19, 
,poz. 94), 

4) zarządzenie nr 77 Ministra Finansów z dnia 16 mar<oa, 
1960 r. w sprawie odprzedaż,y przez Pnedsiębiorstwo 

Produkcji I Handlu Dewocjonaliami "Veritas" oraz ' Cen
tralę Wytwórczości i , Handlu Dewocyjnego ' "Ars Chri
stiana" wyrobów użytkowych .ze złota. 

§ 16; Roz.porządzenie wchodzi 'w życie z dniem 1 wrześ
nia 1972 r. 

Minister Finansów: S. JędrychowskJ 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSł.U SP02:VWCZEGO I SKUPU 

z dnia 28. lipca 1972 r. 

w sprawłezasad l trybu powoływania oraz zakresu dzijlłanla rzeczoznawców łzaprzysiężonych próbobiorców. 

Na podstawie art. 8. pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 
1970 r. o Państwowej Inspekę;ji Skupu ł Przetwórstwa Arty. 
6cułów Rolnych (Dz. U. Nr ,16, poz. 137) zarządza się, co na. 
stępuje: 

§ 1. Przy wojewódZkich delegaturach Państwowej In
spekcji Skupu ł Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwanej 
dalej "Inspekcją", ustanawianI są ' rzeczoznawcy z zakresu 
techniki obrotu, towaroznawstwa l technologii oraz zaprzy· 
siężeni próbobiorcy w dziedzinach należących do zakresu 
pzialańia Inspekcji. 

§ 2. l. Do zakresu działania rzeczoznawców należy ba
i1an;I~ towarów ' l określanie ic}l jakości oraz wydawanie W. 

imieniu Inspekcji orzeczeń określających przydatność i prze
znaczenie towaru?raz zmniejszenie jego wartości. 

2. Do zakresu działania zaprzysi~żoriych próbobiorców 
należy ' pobieranie próbek towaró-w i przekazywanie ich _ 
właściwemu organowi Inspekcji do zbadania. 

3. Rzeczoznawcy ł próbobiorcy działają .na zlecenia In· 
spekcjl lub uczestników obrotu towarowego. 

§ 3. Rzeczoznawcą albo zaprzysiężonym próbobiórcą 
może być osoba, która: 

J) jest óbywatelem polskim i korzysta w pelni z praw pu- , . 
blicznych, ' 




