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3. Jezeli odbiorca otrzymał dokumenty rozliczeniowe 
JÓżniej nii naS dni roboczych przed terminem zapłaty 

ustalonym zgodnie z ust. 1, zapłata powinna nastąpić w 
ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów 
rozl iczeniowych. 

4. Terminy zapłaty uważa się za zachowane, jeżeli 

~bciążenie rachunku dłuinika nastąpi najpóźniej w na
.tępnym dniu roboczym po terminie płatności. O dacie 
,bciążenia rachunku dłużnika bank zawiadamia wierzy
liela. 

ł &. 1. W razie nieuiszczenia należności z tytułu 

1imów W terminie określonym w § 5, dłużnik będący jed
.ostkq gospodarki uspołecznionej jest obowiązany zapła

--'ić wierzycielowi będącemu taką jednostką odsetki za 
,póżnienie w wysokości 18010 w stosunku rocznym, o ile 

. ,rzepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

2. W stosunkach umownych między jednostkami go
.podarki uspołecznionej a osobami fizycznymi lub jed
nostkami gospodarki nie uspołecznionej, w razie I).iedo
konania . przez dłużnika zapłaty należności w ustalonym 

terminie, wi:erzycielowiprzys'ługująodsetki za czas opóż
nienia zap'łaty na zasadach określonych w Kodeksie cy
wilnym. 

3. Niezaleźnie od odsetek za opóźnienie zapłaty wie
rzyciel może -::: w razie zwłoki dłużnika - domagc1ć się 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych. ; 

§ 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego może w 
uzasadnionych wypadkach zwolnić poszczególne jednostki 
gespodarki uspołecznIonej we wzajemnych rozliczeniach 
od niektórych obowiązków wynikających z rm;porzą-

. dzenia. ' , 
§ 8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych 
jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 22, 
poz. 158) . 

§.9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem' stycz
nia 1986 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 sierpnia 1985 r. 

:w sprawie w!qlOłdzialania międzyresortowego w zakresie kształcenia zawodowego. 

Na podstaWie art. J5 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 
'IV61 r. o r0zwojusystemu. oświaty i wychowania (Dz. U. 
Nr n, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 1.6, 
poz. 114; z 1975 r. Nr 45. poz. 2.34 iz 1984 r. Nr 49, 
poz. 253) zarządza się, co nąstępuje: 

§ .'1. W realizacji zadań okreś lo.lJ.ych wart. 35 ust. 2 
ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty 
i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz, 160, z 1971 r. Nr 12" 
poz. liS, 'z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, 
poz. 234 i z 1984 r. Nr 49, poz. 253). zwanej dalej "usta
wą". uczestniczą ministrowie. kierownicy urzędów cen
tralnych, zarządy centralnych związków spółdzielczych 

l Zarząd Centralnego Związku Rze\.oiosła, . na których 
wniosek zostaną wprowadzone do klasyfikacji zawodów 
l specjalności sżkolnictwa zawodowego, zwanej dalej "kla
.yfikacją", zawody i specjałnosc'i będ~ce podstawowymi 
dla reprezentowanych przez niCh branż. zwane dalej "za
woda.mi pod,stawowymi". 

I 

§ 2. 1. Organy, okt6rych mowa w§ 1, zwar.edaJej 
"organami wiodącymi", współdziałają z Ministrem -Oświa
ty i Wychowania w zapewnIeniu warunków do .prawidło
wego funkcjonowania szkolniCtwa za~vodowego isą 

współodpowiedzialne za treść, poziom i efe'ktywnośćspe
cjalistycznęgo kształcenia w zawodach podstawowych we 
wszy~tkicll' sikołachzawodowych. bez względu na ich 
podporzltdk'owan'ie ·oraz tryb prowadzenia: 'utrzymywanIa. 

2. ·Organy wiodące wykonują w:zakresie zawodów 
poctstawowychw .szczególności ,następujące zada.nia: 
t) 'okreŚlającharakterystY'ki .kwaJifikaq Jne f,bsolwen-

tów, 
S) p.r.oponuj(t )V<j)lowad:1.'el'lliespe.cjalist'Y'Cznychpu.edmio

.• ;, ,,!t\w,,:;.a.w:odowych do plianów nauczani) w :za;kresie 
. f -4ąc~j diczby '8odzin ma' .nanczaA,)e !tych· pr,BedmioŁó:w:, : 

okr~slonej przez Ministr.a "Oswiaty 'i Wychowania, 

3) opracowują i aktualizują w porozumieniu z Ministrem 
Oświaty i Wychowania programy nauczania specjali. ' 
stycznyc'hprzedmiotów zawodowych i zapewniają je 
szkołom zawodowym oraz określa ją pomoce d ydak
tyczne do Łych przedmiotów i normy wyposażenia 
szkół w te pomoce, . 

4) inicjują i współdziałają z odpowiednimi wyd aw
nictwami w opracowywaniu i wydawaniu podręczni

ków i branżowych materiałów informacyjnych dla. 
specjalistycznych · przedmiotów zawodowych oraz za
twierd~ają je do użytku szkól, 

5) stwarzają warunki zapewniające zaopatrywanie si~ 

szkół zawodowych w pompce dydaktyczne do specja
listycznych przedmiotów zawodowych bądź wyposa
żają je w te pomoce, . 

6) . zapewniają szkołom .pomoc w prowadzeniu orientacji 
zawodowej wśród kandydatów do szkół .zawodowych, 
w szczególności opracowywanie dla szkół maleriaJów 
informacyjnych o zawodach i warunk?ch pracy. 

7) zapewmaJą fachową pomoc terenowym organom 
administracji 'państwowejo wJaŚciwo.ki szczególnej 
oraz innym orga'nom lub Jednostkom orga'nizacyjnym 
prowadzącym szkoły zawodowe-II' reanzacji zadań 

w zakresie SiP·e.cjalistycznego kształcenia zawodo:weg0. 

B) współdzi'alają z właśCiwymi terenowymi. orga.nami 
ad.ministr:acji państwowe] w dostosowywaniu kształ

cenia do ilościowych potrzeb kadrowych danel 
,branży, 

9) inicjują '1 kontrolują wlasdwe wykonywan'ieprzez 
zakłady 'pFapy zadań przewidzianych w ustaw'!e, 
azwlaszcza w iiTt '11 'ust. 35. {tri. 12 ;j :1'9, 

W) umożU'w'iająud'liał!ipecjalistów zatrudnionych w pod
. . 1egłyc~ 'im jeQnostkachorganizacyjnyc:h w nauczaniu 

specjalistycznych przedmiotówZ'ilwod'owych, 
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Ul organizują lub zapewmaJą warunki do organizowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli specjalistycz-. 
nych przedmiotów zawodowych we współdziałaniu z 
Ministrem Oświaty i Wychowania, 

12) zapewniają udzia·ł specjalistów danej branży w oce· 
nianiu efektywności kształcenia w zawodzie (specjal
ności) w formach określonych przez Ministra Oświaty 
i Wychowania, w. tym także w nadzorze pedago\łicz
nym. 

3. W celu realizacji zadań określonych w ust. 2 orga
ny wiodące w porozumieniu z organami i jednostkami 
organizacyjnymi prowadzącymi szkoły' zawodowe mogą 
współpracować bezpośrednio ze szkołami. 

§ 3. 1. Organy wiodące z..apewniają działanie komisji 
programowych lub innych zespołów specjalistów branży •. 
zwanych dalej "komisjami", powołanych do opiniowania. 
weryfikowania i rekomendowania tym organom prac okre.
ślonych w § 2 usL 2 pkt I. 3 i 4. 

2. Organ wiodący w zawodzie obejmującym co naj
mniej dwie specjalności zapewni udział w komisji specja
listów: odpowiednich ol;a' tych specjalności; komisja w 
tym składzie ustala w szczegóJ'ności wspólne treści kształ
cenia w zawodzie. 

§ 4. Minister Oświaty i Wychowania wykonując za
dania, o których mowa wart. 36 ust. 1 ustawy. w ramach 
współdzia!ania międzyresortowego może w szczególności, 

l) korżystać z udziału specjalistów określonych w § 2-
ust. 2 pkt 12, o ile wymaga tego przedmiot badanej 
sprawy, 

2) określać ramowe wytyczne dotyczące realizacji zadań< 
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 I 12 oraz w § 3" 

§ 5. 1. Do szczegółowych· zakresów dziąłania właśd. 
wych minIstrów i kierowl}ików urzędów centralnych wprOoi 
wadza się zadania wynikające z rozpofZ4dzenill. 

2. Właściwi ministwyie i kieroWnicy urzędów cen
tralnych zapewnią warunki i środki do. realizacji zadaA 
określonych w rozporządzeniu. 

3. Zaleca się zarządom centralnych . związków spół
dzielczych oraz Centralnego Związku Rzemiosła zapew .. 

,nienie odpawiedniej realizacji zadań określonych w FO»

porządzeniu. 

§ 6. Rozporządzenie wehodzi w życie z dniem ogł()ol 
szenia. 

Prez.es Rady Ministrów: w: z. Z •. Messn., 
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lłOZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 sierpnia 1985 r. 

w s.prawi~ prowadzenia I utrzymywania s~l(ół oraz Innycll placówek poz. s:ystemen/ rad DUOOOwych. 

Na podstawie art. 38 ust.. 2. oraz w związku z art. 12 
19 ustawy z dniIiI 15 lipea 1961 r. o rozwoju systemu 

oświaty' i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160; z 1971 r. 
Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114. z 1975 r. Nr 45. 
poz. 234 i z 1984 r. Nr 49, poz. 253) zarzlldz4. się. co na
stępuje: 

§1. 1. Poza systemem rad narodowych mogą byt 
prowadzone i Lltrzymywane: 

1) szkoły zawodowe kształcące żołnierzy w czynnej 
służbie -,vojskowej w zakresie programu szkoły zasad
niczej luh średniej zawodowej - przez. Mini·stra Obro
ny Narodowej za pośrednictwem właściwych organów 
wojskowych, 

2) szkoły zawodowe kształcące techników pożarnictwa 

- przeż Ministra Spraw Wewnętrznych za . pośred
nictwem Komendanta Głównego Straży Pożarnych. 

a szkoły za,,:,odowe kształcące żołnierzy Wojsk 
Ochr.ony Pogranicza w czynnej służbie wojskowej, 
w zakresie programu szkoły zasadniczej lub średniej 

zawodowej - za pośrednictwem Dowódcy Wojsk 
Ochrony Pogranicza, 

3) szkoły zawodowe: 

a) przy zakładach poprawczych schroniskach dlał 

nieletnich oraż przy zakładach karnych, kształcące 
w zakresie programu szkoły zasadniczej lub śred
niej, 

b) dla pracujących, kształcące funkcjonariuszy służ

by więziennej w zakresie prog.ramuszkoły śred

niej 
przez Ministra Sprq-wiedliwości, 

4) szkoły zawodowe ' kształcące pracowników na potrze-

by leśnictwa oraz szkoły przemysłu drzewnego dzl ... 
łające w obiektach wspólnych ze szkołami leśnymi -' 
przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego za 
pośrednictwem wyznaczonydl przez niego Jednostek 
organizacyjnych. . 

5) szkoły 'zawodowe kształcące na potrzeby żeglugi i rJIO 
bołówstwa morskiego - przez Ministra - KieroW'rl 
nika Urzędu Gospodarki Morskiej. 

&) szkoły ·zawodowe kształcące w zawodach (specjaJ;. 
nościach) podstawowych dla: 
a) górnictwa węglowego, przemysłu energetyczneg __ 

przemysłu maszyn górniczych i energetycznych _ 
przez Ministra Górnictwa i Energetyki bezpOoi 
średnio lub za pośrednictwem podległych mu za
kładów pracy, 

b) transportu kolejowego oraz żeglugi śródlądowej-. 
przez Ministra Komunikacji bezpośrednio lub a 
pośrednictwem podległych mu zakładów pracy. 

2. W celu zapewnienia opieki wychowawczej nad 
uczniami szkól, o których mowa w ust. , 1. organy i ZIl-4 

kłady pracy właściwe do prowadzenia tych szkół mog, 
prowadzić przy szkołach również internaty lub inne pla
cówki zhiorowego zakwaterowania dla uczniów pobieraj~
eych naukę poza miejscem st<~łego zamieszkania. zwane 
dalej "innymi placówkami". 

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust 2 szkoły i inne plac6wkt 
o których mowa w § 1, sij finans(iWane z budże~u cen
tralneuo. 

2. Szkoły przyzakładowe i inne plilcówkl prowa~ 

cZ911e przez zakłady pracy podległe . organom określonym 

' . 


