
. \-

DZieliruk' Ustaw Nr 54 . 

8.. Za ósmy okres. ochrony wynalazku obejmu
jący 13 rok oc~rony 

9; Za dziewiąty okres ochrony wynalazku obej
mujący ~14 rok ochrony' 

. 10. Za dziesiąty okres ochrony wynalazku obej:. 
mujący 15 rok ochrony ' 

H. Zćf udzielenie patentu dodatkowego; 
12. Za , pierwszy okres 'ochrony wzoru użytko

wego · obejmujący 1, .2 i 3 rok ochrony 
t3. Za drugi okres ochronf wzoru użytkowego 

'obeimujący ( 4 i .5 rok ochrony . 

WysokoŚć 
opłat 

5.800 zł 

6.200 zł 

. (1.600 zł 

2.066 zł 

2.000 zł 

2.000 zł 

·· t 
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H. Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego 
obejmujący 6 rot ochrony 

15. Za cz,warty okres ochrony . wzoru użytkowe
go obejmujący "I rok ochwny 

16. Za piąty okres ocflfony wzoru użytkowego 
obe,imujący 8 rok OChIOlly 

17. Za szósty okres' ochrony wzoru użytko,wego 

obejmujący 9 rok ochrony 
18. Za siódmy okres ochrony wzoru użytkowe

go obejmujący 10 rok ochrony 
19~' Za udzielenie dodatkowego prawaocbron

nego 
\ 

Wysokość , . 
opłat 

1.000 zł: 

' 1.000 zł: 

1.0.0.0 zł 

1.000 zł 

1.000 zł 

1.500 zł 
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ROZPORZĄDZENIE RAf}Y MIN1S1"RÓW 

z dnia 13' grudnia 1972 r. 

w sprawie funduszu zakładowego w kombinatach budowlanych. 

" 
, Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia ,28 marca -1958 r. 
9 funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych 
(Dz. U. z 1960 r. ' Nr . n, poz. 78) po zasięgnięciu opinii ' Cen
tralnej Rady Związków Zaw:odowychza:rządza się, co nastę
puje: 

§ l. Rozporządzenie dotyc-y kombinatów budowlanych 
powołanych w trybie uchwały nr 193 Rady" Ministrów z. dnia 
23 października 1969 ' r. w sprawie kombinatów przemysło

wych i budowlanych (Monitor Polski Nr 46, poz. 362), zwa-

umysłowych, a: wyznaczonego dla kombinatu na podstawie 
łącznego wyniku kombinatu, pomniejszonego o wynik zakła
dów doświadczalnych i jednosfek badawczych. 

3. Zasady pouznałuscenttalizowanego funduszll zakłado
wego kombinatu pomiędzy prac:ownikó'w zarządu kombinatu " 
oraz pomiędzy Jego jednostki organ-izacy}ne uprawnione' do 
tworzenia fl!l!JIdusz.u zakłado,weyo okreśJa' regulamin uchwa
lony przeź k~nferencję samorządu robo~niczego komDinatu. 

. 4. Zasady podziału kwot Junduszu zakładowego przypa-
:-, nych dalej "kombinatami". dających zgodnie z ust. 3 poszczególnym jednostkom orga

nizacyjnym kombinatu określa regulamin uchwalony pl'ze:z. 
konferencje samorządu ro,ootniczego tych j,ednostek. 

/. 

,§ 2. 1. Dlapracownikó_w zarządów · kombinatów oraz 
pracowników zakładów i innycb jednostek organizacyjnych 

.kombinatów, o których mowa w §§ 32 i 35 uchwały Rady Mi
nistrów nr 176 z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospo~ 

darki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów 
i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, 
objętych planowaniem centralnym (Monit-or Polski z 1971 r. 
Nr 26, poz. 166), ' z wyjątkiem zakładów doświadczalnych 

, oraz jednostek badawczych - tworzy się scentralizowany 
fUlldusz zakładowy kombinatu. . 

2.' Podstawą do obliczania ' odpisów na. scentralizowany 
funduSZ zakładowy ~ombinatu jest stopień wykonania TOCZ
nego 'planu rzeczowego oraz ,dyrektywnego wskażnika finan
sowego, litosowanego dla celów premiowania pracowników 

§' 3. W ~ zakresie ureguJ6w(JJlym wzporządz'eniern nie 
stosuje się przepis:ów §- 22a rozporz'ądzen ,a Rady Ministrów 
z dnla 25 maj.a 1962 r. w spra.wIe tworze nia funowszu zakła
dowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego 
i geologicznych (Dz. U. z 1967 r. Nr 22, poz~ 105, z 1969 r. 
Nr 14, poz. 101 i Nr 35, poz. 299 oraz. z 1972 r. Nr 7, poz. 39 
i Nr 15, poz. 108'). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie· 2'; dniem. ogłosze . .,. 
nia i · ohowiązuje dla odpisów na sCEmtraHzowany ' fundusz 
zakładowy kombinatów za ' 1972 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MIN1iSTRÓW , . 

z dnia 13 grudnia 19-72r . 

.w sprawie .najniZszel emerytury f najniiszych rent z ubezpieczenia' społ~cznego rzemieślników. I ~ . 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca! 
19?2 r. o ubezpieczeniu s.połecznym I rzemieślni'kÓW(Dz. U 
N:r 23, poz. 165} zarządza się, co następuje: 

§' 1. Ustala się następujące kwoty miesięczne naJmzszej 
emerytury i naj n fższych 'rent przysfugujących na . podstawie 
.ustawy z dnia 8' czerwC'a~ 19?2' 1'. (I, ubezpieczeniu społecznym 
rzemieślników (Dz. U. Nr 23, poz. 165): 



. ' 

t5zi'ennlk Ustaw Nr 54 ~ 648 = " Poz. "353 (354 

--

Rodz~j ś~iadczenia . 
.. 

emerytura 
renta inwalidzka, 
renta rodzinna dla: 

l osoby 
-

2 osób 
3 i więcej osób \ 

-

Wysokość w złotych 
-

od dnia 
l stycznia 1973 r. od dnia 

do dnia l stycźnia 1974 r . 
31 grudnia 1973 r . 

810 920 
750 . 840 

650 720 
720 790 
800 870 

:§ 2. Kwoty emerytury i rent , określone w § l obejmują: 
,l) kwoty dodatku określonego w uchwale nr .. 105 Rady Mi

nistrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie ptzyznania 
dodatku do rent (Monitor Polski Nr 25, p~z. 125) ora:?! ' 

2) kwoty podwyższające renty określone w 'zarządzeniu 
Przewodniczącego Koruitetu Pracy i Płacz dni.? 18 wrześ- . 
nia 1963 r. w sprawie podwyższenia rent i dodatków do 
rent (Monitor Polski Nr 73, poz. 367). ' 

" § 3. Traci moc § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów . 
z dnia 25 stycznia 1968 r. w sprawie najnizstych emerytur 
i rent (Dz. U. Nr 3, poz. 17). . '. . ., 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 ~tycznia 
1973 r. 

Prezes Rady Ministrów.: P. Jaroszewicz 
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-ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

_ z dnia 13 grudnia 1972 r. 

w . sprawie zaaań, praw I obowiązków gminnego dyrektora szkół. 

Na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25stycz
nia 1958 r. o ' radach narodowych (Dz. U. z 1972' r. Nr 49, 
poz. 314) zarządza się, co następuje: 

§1. W celu rializacji jednolitej polityki oświatowej 
oraz sprawowania nadzoru nad szkołami i innymi placówka
mi oświatowo-,wychowawczymi na i terenie gminy, koordyna
ćji ich ,zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, 

.zapewnienia im właściwych warunków pracy tworzy ' się sta
p.owiskogminnego dyrektora Szkół. 

§ 2. Gminny dyrektor szkół nadzoruje w zakresie ustalo
nym 'rdlZporządzeniem działalność przedśzkoIi, szkół ogólno-

, kształcących, zasadniczych .szkół zay/odowych; szkół przy
sposobienia rolniczego i innych szkół przysposabiających do . 
zawodu, nieszkoJnych 'form kształcenia ógólnokształcącegó' 
i zawodowego Q,raz pozostałych placówek oświatowo-wycho- ' 

wa~czych i kultural'?ych dzieci i młodzieży na terenie gminy. 

§ 3. W stosunku do szkół podporządkowanych innym 
resortom, a znajdujących się na terenie gminy -obowiązują 
dotychczasowę zasady koofdynacji i współpra·cy. W szczę
gólności .polegają one na: 

1) ustalaniu wspólnych zadań dydaktyczno-wychowawczych 
i opiekuI1czych. wynikających z polityki Państwa oraz 
potrzeb społec-znych gminy, 

2) opiniowaniu arkuszy organizacyjnych i planów pracy ze 
szczęgMnym , uwzględnieniem osobowego fund~s:w płac , 
i godzin ponadwymiarowych, / 

3} wyst.ępowaniu z wnioskami w sprawie otwierania, prze
. kształcania i likwidowania szkół, zawodów i specjalI1:ości, 

4) ustalaniu wspólI1ych zadań w dziedzinie prowadzenia ra
cjonalnej i jednolitej polityki kadrQwęj oraz pełnego 
wykorzystania bazy mąterialno-technicznej i lokalowej 
dla kształcenia i wychowania, 

5) ustalaniu wspólnego programu pracy w dziedzinie 
umacniania dyscypliny, ładu i porządku zgodnie z ogól-

, nie obowiązującymi zasadami w tej mierze. 
Szczegółowy zakres realizacji tych zasad uStali Minister 
Oświaty I Wychowania w porozumieniu z zainteresowanymi 
ministrami. 

• 

. § 4. 1. Do zakresu działania gminnego dyrektora szkół ' 

należy kierowanie, instruowanie' i nadzorowanie pracy dy-
, dak-tyczno-wychowawczej, finarisowej i gospodarczej szkół 
.i innych placówek oświatowo-w:ychowawczych 'określonych 
w§ 2, wyrażanie opinii w sprawie doboru kadr, współudział 
w organizowaniu doksz.takania i doskonalenia nauczycieli, 
pomoc w załatwianiu podległym szkołom pomieszczeń oraz 
zaopatrywanie ich w środki finansowe, pomoce naukowe 
i podrę'czniki. ' . '-

2. W szczególności do obowiązków gminnego dyrektora 
sZkÓł należy: 

l) opracowywanie wniosków w sprawie rokalizacji, powo-. 
ływania, przekształcania i likwidowania szkół oraz opra
cowywanie propozycji w zakresie kształcenia potrzeb
nych gminie specjalistów z kwalifikacjami zasadniczymi 
i średnimi w szkołach zawodowych i prowadzenia . pIa
nowej rekrutacji do tych szkół, . 

2) zatwierdzanie ark~szy organizacyjnych podległych mu 
szkół Lplanów ich pracy,~ 

3) odraczanie i zWalnianie od' realizacji obowiązku szkol
nego oraz kontrolowanie i egzekwowanie tego obowiąz~ 
ku przez dzieci i młodzież, . 

4) współdziałanie w organizowaniu 
kształcania kadr nauczycielskich, 

doskonalenia , i do-, 

5) występowanie z wnioskami w sprawach powoływania 

na stanowiska kierownicze w . szkołach bęzpośrednio 'mu 
podległych oraz zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie 
pracowników administracyjnych i obsługowych w tych 
cl~~ \. . 

6) rozwijanie dokształcania młodzieży i dorosłych w zakre
sie szkoły podstawowej" oraz współdziałanie z organiza
cjami młodzieżowymi, samorządem chłopskim, gminną 
służbą rolną, ,zakładami pracy w organizowaniu i pro
wadzeniu doskonalenia zawodowego młodzieży i do-
rosłych, ·' . 

7) występowanie do naczelnika gminy Vf sprawach dowo·
żenia dzieci do szkół oraz świadczenia pomocy material,; 
nej uczniom, 




