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czy n wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 287) wpro
wadza s ię następujące zmiany: 

1) w § 16 doctaje się ust. 4-8 w brzmieniu: 

,,4. Po zatwierdzeniu protokołu p'owypad'kowego może 
być wszcżęte ponowne postępowanie dotyczące 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, jeżeli 

Zakład Ube·zpieczeń Społecznych zawia domi kie
rownika jednostki nadrzędnej n ad zakładem pracy, 
że według jego oceny ustalenia tego protokołu są 
oczywiście bezpodstawne. 

5. Zawiadomienie o bezpodstawności ustaleń proto
, kołu powypadkowego może nastąpić nie póżniej 

. niż przed wydaniem prz.ez ko,misję lekarską do 
spraw inwalidztwa i zatrudn ienia orzeczenia 
w sprawie uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa, 
jeg.o związku z wypadkiem lub związku śmierci 

z wypadkiem. 

6. Wszczęcie ponownego postępowania następuje 
w ciągu 3 dni od dnia nadejścia zawiadomienia 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

7. Przy ponownym usta len iu o k o ll cz n 0 ści i przyczyn 
wypadku stosu je się odpowiednIo zosady i ter
miny przewidziane rozporządzeniem. 

8. Przepisów ust. 4-7 nie stosuje si ę, jeżeli ok O'licz
ności i przyczyny wypadku zostały ustalone przez 
komisję rozjemczą albo przez sąd pracy i ubez pie
czeń społecznych albo jeżeli ustalenia te są przed
miotem postępowania przed tymi organami." , 

2) w § 19 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

,,3. Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego może 
być wszczęte ponowne postępowanie do tyczące 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypad'ku, j e żeli 
Zakład Ubezpieczeń Społeczny ch za wiGdoml pre
zesa właściwej organizacji samorządowej że we
dług jego oceny ustalenia tego pr otoko ł u są uczy
wiście bezpodstawne. 

4. Przepisy § 16 ust. 5-8 stosuje się odpowIednio". 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem l s tycz
nia 1976 r. 
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",r sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Straży Pożarnych. 

Na pod stawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 ' r. o ochronie przeciwpożarowe j (Dz. U. Nr 20, poz. 
106) za rządza się , co następuje: 

§ l. Kome nda nt Główny Straży Pożarnych ' jako cen
tra lny organ administracji państwowej wykonuje zadania 
o kreślone w usta wie z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106) . 

§ 2. Do zakresu działania Komendanta Głównego Stra
ży Pożarnych, zwanego dalej "komendantem", należy: 

1) projektowanie kierunków rozwoju ochrony przedwpo
ża rowej zgodnie z potrzebami życia gospodarczego 
i społecznego, 

2) opi,niowanie projektów przepisów o ochronie prze
ciwpoża rowej wydawanych przez ministrów (kierow
ników urzędów centralnych). 

3) opiniowa nie pro jek tów przepisów dotyczących organi
zacji ochrony przeciwpożarowej ustalanej przez wła
ściwych ministrów (kierowników urzędów central
nych), centralne związki spółdzielni oraz zarządy 

, gł ó wne orga.p.izacji społeczn y ch , 

4) ana·lizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej oraz 
in icjow anie przeds ięwzięć zmierzających do zmniejsze
nia zagrożenia pożarowego, 

5) ustalanie wymag ań technicznych, jakim powinny od
powiad a ć sprzę t i urządzenia przeciwpożarowe oraz 
środk i gaśnicze, organizowan ie wdrażania i upowszech
niania lechniki pożarniczej w gospodarce narodowej , 
in icj owanie ki e runków - p o st ę pu te·chnicznego, ekono
micznego r org anizacyjneg o. w dziedzinie ochrony prze
ciwpożarowej, 

6) ustalanie norm wyposażenia w sprzęt pod oddziałów 

i oddziałów taktycznych straży pożarnych oraz szkół 

i ośrodków szkol enia pożarniczego, ustalanie potrzeb 
i rozdzielnictwo sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych 
ora: środków gaśniczych, 

7) projektowanie organizacji, zasad szkolenia i doskona
lenia pożarniczego, wychowania fizycznego i sportu 
w strażach pożarnych oraz organizowanie szkolenia 
oficerów i chorążych pożarnictwa, 

8) określa.nie wymagań w zakresie przygotowania zawo
dowego osób wykonujących funkcje rzeczoznawców 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, ustalanie 
zasad i trybu stwierdzania posiadanego przygotowania 
zawodowego do sprawowania tych funkcji oraz nad
zoru nad ich wykonywaniem, 

9) opiniowanie, stawianie wniosków i podejmowanie de
cyzj'i w sprawach osobowych, zgodnie z prze pisami 
o służbi e funkcjonariuszy pożarnictwa, oraz okreś l ani.e 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach 
ochr·ony przeciwpożarowej, 

10) okreś l anie zasad działalności operacyjno-technicznej, 
a w szczególnoś·ci: przygotowania jednos tek ochrony 

. przeciwpożarowej ' do działań r atowniczych, prowa
dzenia działań ratowniczych, ich analizy oraz opera
cyjnego zabezpieczenia miast, miejscowości, zakładów 
pracy i obszarów leśnych,. 

11) dysponowanie silami i środkami jednostek ochrony 
przeci wpożarowej, 

12) sprawowanie kontroli działalności komendantów wo
jewódzkich str a ży pożarnych w zakres ie wykonywania 
z a d a ń operacyjno-technicznych i udzie lanie im pomocy, 
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13) upowszechnianie osiągnięć jednostek ochrony prze
ciwpożarowej, 

14} inicjowanie działalności propagandowej i prowadzenie 
działalności wydawniczej w dziedzinie ochrony prze
ciwpożarowej, 

15} opiniowanie planów zatrudnienia i projektów budże
tów kome nd straży pożarnych oraz współdziałanie 

z Państwowym Zakładem Ubezpieczetl w zakresie 
Iinans-owania ochrony przeciwpożaT'Owej z fu nduszu 
prewency jnego. 

16) prowadzenie sprawozdawczo·śd statystyczne j oraz usta
lanie zasad prowadzenia dokumentacji w jednostkach 
ochrony prze·ciwpożarowej, 

17) określanie dla jednostek ochrony przeciwpożarowe j 

zasad realizacji zadań w dziedzinie obronn·ości, w tym 
również obrony cywilnej, 

18} podejmowanie innych działań niezbędnych do wyko
nywania powierzonych zadań. 

§ 3. Komendant przygotowuje dla Ministra Spraw We
wnętrznych materiały niezbędne dó realizacj'i zadań zwią
zanych ze sprawowaniem zwierzchniego nadzoru w zakre
lie, ochrony przeciwpożarowej. 

2. Komendant prowadzi działalność informacyjną 

w dziedzi'nie ochrony przeciwpożarowej w ramach kra jo
wego systemu informacji naukowo-technicznej i ekono
micznej. 

3. Komendant prowadzi działalność normalizacyjną 
w dz~edzinie ochrony przeciwpożarowe j. 

§ 5. Komendan-t prowadzi współpracę z zagranicą 
w sprawach na,leżących do zakresu jego dz i ałania. 

§ 6. 1. Komendant wydaje w sprawach należących do 
jego właściwości rozkazy, regulami ny, zarządzenia we
wnętrzne, instrukcje, wytyczne i wyjaśnienia. 

2. Komendant wydaje Dziennik Zarządzeń i Ro zkazów. 

§ 7. Komendant wykonując swoje zadani'a współpra
cuje z naczelnymi, centralnymi i terenowymi organami 
administracji państwowej oraz centraln ymi związkami 
spółdzie lni i zarządami głównymi organizac ji społecznyc h. 

§ 8. 1. Komendant wykonuje swoje zadania przy .po
mocy Komendy Głównej Straży Pożarnych. 

2. Komendant powołuje Kolegium oraz nada je regu
lamin organizacy jny Komendzie Głównej Straży Po
żarnych. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
§ 4. 1. , Komendant inicjuje prace na·ukowo-badawcze szen,ia. 
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z dnia 3 października 1975 r. 

w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych. 

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
24 pażdziernika 1974 r. ~ Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, 
.poz. 23~) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Opłaty za pobór wody I wprowadzanie ścieków do wód' 
lub do ziemi. 

§ 1. 1. Za pobór wody śródlądowej, stanowiącej włas
ność Państwa, pobiera się opłaty, zwane dalej "opłatami 
za wodę" . ' 

2. Za wprowadzanie do stanowiących własność Pań
stwa wód lub do ziemi ścieków zawierających zanieczysz
czenia określone wskaźnikami p ięciodniowego biochemicz
nego zapotrzebowania tlenu (BZTs), chemicznego zapotrze
bowania tlenu metodą dwuchrorilianową (ChZT) i zawie
s iny pobiera się opłaty, zwane dalej "opłatami za ś·c ieki". 

§ 2. 1. Nie pobiera się opła·t za wodę: 

l} powierzchniową pobieraną w Hości mniejszej niź 

40.000 mi rocznie oraz podziemną pobieraną w ilości 
mniejszej niź 10.000 mi rocznie, 

2} pow ierzchniową służącą do napędu turbin i innych 
urządzeń wodnych oraz do ogrzewania lokali, 

3} przeznaczoną na zaopatrzenie ludności, zakładów opie
ki zdrowotnej, Sił Zbrojnych, Milicji Obywatelskiej, 
jednostek organizacyjnych więziennictwa i zakł adów 
dla n ie letnich oraz na cele komunalne, produkch rol
nej i leśnej, 

4} kopalnianą. 

2. Wojewoda może w uzasadnionych wypadkach 
określić mnie jsze, niż usta,lone w ust. 1 pkt 1 ilości pobie
rane j wody, zwolnione od opłat za wodę· 

3. Nie pobiera się opłat za ścieki: 

l} wprowadzane do wód lub do ziemi, jeżeli na ich wpro
wadzanie nie jest wymagane pozwolenie wodno
prawne, 

2} bytowo-gospodarcze, wytwarzane w związku z zaopa
trzeniem w wodę wsi, 

3} odprowadzane do ziemi w celu rolniczego wykorzysta
nia, 


