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:.} 51 lat - począwszy od dnia 1 lipca 1985 L, 

6) 50 lat - począwszy od dnia 1 stycznia 1986 r. 
.• 2 l. Prawo do emerytury górniczej bez względu 

na wiek przysługuje począwszy od dnia l lipca 1982 r. 
pracownikom, którzy spełniają łącznie następujące wa
Junki: 

1) pracę górniczą pod ziemią, o której mowa wart. 2 
ust. 1 pkt 1, 2, 5-9 i 11 ustawy, wykonywali stale 
I w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wy
noszący 28 lat, 

2) · w okresie wymienionym w pkt 1 przepracowali co 
najmniej 15 lat na stanowiskach, na których okres 

' pracy zalicza się w wymiarze półtorakrotnym na 
podstawie art. 4 ustawy, oraz na stanowiskach do
zoru ruchu, w oddziałach, w których pracownicy 
wykonują prace zaliczane w wymiarze półtorakrot
nymna podstawie arl " ustawy. 
1. Okres pracy gómiczej, o k.tórym mowa w ust. 1 

,pkt l ! .obniża się do: 

J) 27 lat począwszy od dnia lipca . 1983 r., 
' 2) 26 lat począwszy od dnia lipca 1984 L, 

3) 25 lat począwszy od dnia lipca 1985 r. 

3. Przy ustalaniu okres,ów pracy, o których mowa' 
w ust. l' i '2, nie ma zastosowania ustalona w ' art. 4 
ustawy zasada przewidująca zaliczanie okresów pracy 
w wymiarze półtorakrotnym. 

§ 3. 1. Zakłady górnictwa są obowiązane zawierać 

na swój koszt umowy ubezpieczenia nastGPstw nieszczę

iliwych wypadków przy pracy górników zatrudnionych 
pod ziemią. . 

2. Ś,\'iadczenia z umów ubezpieczenia, o których 
mowa w ust. 1. przysługują niezależnie od świadczeI'l 

przewidzianych w przepisach o świadczeniach z t ytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych lub z inne
go ubezpieczenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchod.zi w życie z dni.em oglo
nenia. 

Prezes Rady Ministrów: gen. Brmii W. JaIlue/sld 
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~mlenlające rozporządzenie w .prawle określeni.. wykroczeA, za które funkcJonariusze niektórych organów pod
legających nadzorowi M1nlstra Spraw Wewnętrmych upoważnieni Bą do nakładania grzywien w drodze 

mandatukamego, oraz zasad • 'POi9bu wydawania upo ważnień. 

Na , podstawie art. &7 f 1 Kodeksu postępowania w 
.prawach o wykroczenia (Dz. U. ,z 1971 r. Nr 12, poz. 116, 
z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 I Nr 45, 
poz.234) oraz w związku :& ł 1 pkt 8, io i 13 rozpo
rządzenia Prezesa Rady Ministrów :& dnia 8 grudnia 1971 r. 
w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych orga
nów uprawnień do nakładAnia grzywien w drodze man
datu karnego (Dz. U. z 1971 r. Nr 35~ poz. 308 I z 1982 r, 
Nr 13, poz. 106) zarządza się, co następuje: 

f· 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych I' dnia 5 maja 1972 r. w sprawie określenia wy
kroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów 
podlegających nadzorowi Ministra Spraw Wewnętrznych 
upoważnieni Sił do nakładania grzywien w drodze man
datu ka,mego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważ
nie,ń(Dz. U. Nr 19, poz. 1"3) wprowadza .ięnastępujące 
zmiany: 

l) w " l: 
a)w ust. 1 wyrazyl "Korpusu Technicznego Pożar

nictwa" zastępuje li" wyrazem "pożarnictwa" , 
b) w ust 2: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) terenowy or~an administracji państwowej 

stopnia wojewódzkiego funkcjonariuszom po
tarnictwa pełnilłcym .łużbę w terenowych 
jednostkach ochrony przeciwpożarowej", 

..... w pkt 2 wyrazy: "dla członków Korpusu Tech
nicznego Pożarnictwa pełniących" zastępuje się 

wyrazamI: "funkcjonariuszom pożarnictwa pełnią
cym"; 

2) w • 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
.. 2. Upoważnienia do nakładania grzywien w drod:le 

mandatu karnego wydają: 
1) dyrektor Departamentu Zdrowia l ' Spraw So

cjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

-lekarzom Departamentu, kłórym powierzono 
.wyk.onywani. udań Qrganów sanitarno-epi-

demiologkznych służby zdrowia r-,'1inisterstwa 
Spraw Wewnętrznych, dyrektorowi Centra lne
go Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. dyrektorom zarządów (naczel 
nikom wydziałów) zdrowia i spraw socjaln yc h 
komend wojewódzkich Milicji Oby\vatelskie j 
I szefom oddziałów Służby Zdrowia \Vojsk 
Ochrony Pogranicza i Nadwiślallskich- J eclno
stek Wojskowych Ministerstwa Spraw We-; 
wnętrznych oraz kierownikom ambulatoriów 
szkół Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

2) dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Mi 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych - inspekto
rom sanitarnym podle9łych mu stac ji s ani
tarno-epidemiologicznych, 

3) dyrektorzy zarządów (naczelnicy wydziałów) 
zdrowia i spraw socjalnych kome.nc1 woje
wódzkich Mi.licji Obywatelskiej - inspekto
rom sanitamym zarządów (wydziałów) zdro
wia i spraw socjalnych komend wojewódzkich 
Milicji Obywate lskiej oraz lekarzom ambll
la,toriów teretlowych im podległych. 

4) szefowie oddziałów Służby Zdrowia Wojsk 
Ochrony Pogranicza i Nadwiśldllskich Jedno
stek Wojskowych Ministerstwa Spraw We
wnętrznych - szefom slużby zdrowia (st ar
szym lekarzom) jednostek 'Wojsk Ochrony Po
granicza i Nadwiślallskich Jednostek Wojsko
wych Ministerstwa Spravv \iVewnę,trzll ych." j 

3) "oda.le się nowy § 3a w brzmieniu: 
.,§ 3a. 1. Lolnierze zawodowi \I\'ojsk Ochrony Po

granicza upoważnieni są do nakładania 

grzywien w drodze mdnddtukarnego za 
wykroczenia określone w: 
1) aft. 65 i 147 ~ 1 Kodeksu wykroczel\, 
2) art_ 31 ust. l dekretu zelnia 23 marca, 

1'956 r. o ochronie granic pa'llstwowycfi 
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(Dz. U. % 1956 r. Nr 9. poz. 51. 'l: 1959 T. 

Nr 2'7. poz. HiS. z 1969 r . . Nr 13. 
poz. 95. z 197:> r. Nr 17. poz. 94 i x 
1!:l77 r. Nr 37. poz. 1"6'2). 

2. Upowafnienla do nakładania grzywiell 
w drodze mandatu ' karnego wydajl\: 
l) dowódca Wojsk Ochrony Pograniez. 

oficerom Dowództwa Wojsk Ochron! 
Pogranicza. 

2) dowódcy brygad Wojsk Ochrony POol 
granicza podległym im tołnierzom za.. 
wodowym." 

3) . prze pisach porządkowych obowiąl.ują

cyc h w st.refie nadg ranicznej. w yda. 
nych przez te renowe organy admini
stracji państwowej stopnia wo'jewód'z
kiego na podstawie . art. 13 dekretu 
z dn ia 23 ma rca ' 1956 r. o ochronie 
g ranic panstwowyc h. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie I dniem 'og104 
szenia: . 

Minister Spraw ~ewnętrznych: C. Kiszczak 
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z dnia 11 czerwca 1982 r. 

w sprawie określenia wykroczeń. za które funkcjonariusze organów administracji w sprawach normalizacji, miar, 
probiernictwa I jakoścl upowai.nienl są ~o nakładania grzywIen w drodze mandatu karę ego, oraż zasad ł sposobu 

wydawania upoważnień. 

Na podstawie art. 67 § 2 Kodeksu pos lę powa.nia w 
sprawach- o wyboczenia (Dz. U. z 1971 r. ' Nr 12. poz. 
116, z 1972 r. Nr 49. poz. 312. z 1915 r. Nr 16. poz. 91 
i Nr 45. poz. 234) oraz w związku z § 1 pkt 11 rozpo
rządzeniaPrezes.a Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 
1971 . r. . w sprawie n adćJ ni ,i funkcjon a riuszom niektórych 
organów uprawnie ń do nakłilclania grzywi e n w drodze 
mdnd atu karnego (Dz. U. z 1971 r. Nr 35. poz. 308 i z. 
1982 r. Nt 13, poz. 106) zdfządza się. co n as tę (Juje : 

§ I. I. Funkcjoooriusze Polsk iego K omit(~l ll Norma
lizac ji. MiM i Jakośc i OU1Z te renowych u-rzędów miar l Ja
kości upo wdżnien i s4 do n d kładania grzywien w drodze 
nianria tu karnego za wykroczenia określone: 

l) wart. 15 ust. . I i art. 17 liSt. l ustawy z dnia 27 Ii
stopado I9bl r. o normdliztlcji (Dz. U.:z 1961 r. Nr .53, 
poz. 298 i z 197:2 r. Nr 11 . poz. 83). 

2) w art. 16 liSt. 1 i (li t. 17 us tawy z dnia 17 czerwca 
19f)fj r. o miMdch i narzędzi ac h pomiarow ych (Dz.U. 
z 1966 l. Nr 23. p Ol. 148 i z 1972 r. Nr 11. poz. 83), 

3) wart. 30 ust. 1 i 2 ustaw y z dnia 8 lutego 1979 r. 
o jtlkoi.ci wYlobów. usIug. robó t i obiektów bud o wla
nych (Dz. U. Nr 2, poz . 7 ). 

2. FunkCjonariusze urzqdów probierczych upoważ

nieni są do nakładanid wzywien \II drodze manda tu, kar
nego j-a . wykroczenia określone wart. 19 liSt. 1 usŁć1\v y 

z dnia 29 czerwca 1962 r. -- Pra wo probiercze (Dz. U. 
Nr 39. poz. 173). 

3. ~Upow~'żnienia do nakładania grzywien w drodz. 
mandatu karnego wydają: 

l) Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji. Miar l Ja .. 
kości - funkcj onariuszom tego Komitetu. 

2) dyrektorzy. terenowych urzędów miar l jakoŚci ...... 
funkcjonariuszom tych urzędów, 

3) d yrektorzy urzędów probierczych - funkcjonariu
szom tych urzędów. 

§ 2. Upoważnienie do nakładania grzywien w dro
dze mand a tu karnego powinn o zawierać : datę wydania. 
i okres ważności, oznaczen'ie organu wydającego upo
ważnie nie. podstawę prawną jego wydania. imię, nazwi
s ko i stanowisko s łużbowe lip 0ważnionego funkcjonariu. 
Sila. numer legitymacj1 sluzbowej. okreŚl enie wykroczeń, 
za które funkcjonariLlS2 upoważniony jest dl) nokiadania 
grzywien w drodie mandatu karnego. oraz obszaru. ns 
któ rym upoważnienie jest ważne. Upoważnienie powinno 
być podpisane' pizez osobę wydającą ora z opatrzone pie- • 
cz(~cią· 

§ 3. Traci moc r ozporządzenie lvlinistra Spraw We
wnc;trznyc h z dni a 27 listopada 1972 r. w sprawieokre
ślenia wykroczen. za które funkc jona riusze organów 

. administracji mi ar ' u.poważnien i są do nakładania grzy
wien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu 
wydaw an id im upoważnień (Dz. U.Nr 54, poz. 357). 

§ 4. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem oglo-
szen ia . . 

Mi nister Spraw \Vewll(;t rzn ych: C. KiszczaIc 
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z dnia 11 czer wca 1.982 r. 
1 

w' sprawie poboru składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej. 

Na podstawie art. 9 pkt :3 listowy z dnia 19 gr udnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatko w ych (Dz. U. Nr 'l7, 
poz. 111) zarZądza się. co nrstępuje: 

§ 1. Składkę bi eżącą za uhowiązkowe ubezpieGzenie 
trzody chlewnej obliczają i pobierają jednostki gos po
d iuki uspołecznionej dokonujące ' Je j zilkulJu; f..'<) !)ór 
ikładki następuje w drodze pot r ąceniil z ceny zakupu. 

ł 2. Jednostki gt'lspodarki uspołecznionej przeki;zl1ją 
pobraną składkę na rachunek < wlaśriwej jed nostki o iga
nizacyjnej Pailstwowegą Zakladu Ubezpiecze n do dnia 10 

nastt: pnego mie~iąc a. po potrąceniu prowjzji wypłacanej 
pracown ik om w ykonującylU. czynności związane "I po
borem składki w wysokości: 

l) 1"/0 za obliczeni e i P9trącenię skład ki, . 

2) 3"/8 za czynności księgowo-inkasowe, sprawozda.w
cze i kontrulne . 

§ 3. H ozpo rządzenie wchodzi w życie 'l dniem ogło" 
szen ict . 

Minister Finansów: M. KrzaJc 

/ 




