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DZIENNIK USTAW 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUI)OWEJ 

Warszawa, dnia 14 lutego 1986 r. Nr 3 

T R E S C: 
Poz. : 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: 

t5 - z dnia 13 s tycznia 1986 r. w sprawie wysokośCi. ' zasad i trybu przyznawania ' pracownikom Pań- , 
stwowej In spekcji Sanitar?ej wykonującym czynnośc i kontrolne dodatku spec jillnego dó wynagro-
dzenia 25 

t6 '- z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat n il rzecz budżetu pań,twa za naruszenie przepisów dotyczą-
cych zaopatrzenia materiałowo-technicznego " 26 

t7 - z dnia 30 slyónia '1936 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i tryb'l odda-
wania w użytkbwanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchcJmości pilństwowych, ko sztów i roz-

, liczeń z tyn1 związ.anych oraz zalządzania sprzedanymi nieruchomościami . . .. 27 
t8 - z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniojące rozporządzenie w sprawie zas ad ; trybu gromadzenia ! w yko-

rzystywania . środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospo'iarki Mieszkanio,wej 27 
19 - z dnia 5 lutego 1986 r. zmieniające rozporzą dzenie w sprawie komisji do spraw szkód gó.rniczych 28 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

20 - Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzeni '! w sprawie terytorialnego 
zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i iyb skarbc,wych 

2L - Ministra Komunikacji z dnia 28 ~ Iycznia 1986 r. zmieniające ;ozporlą dzenie w sprawie krajowego 
transportu drogowego . 

22 - MJnistra Sprawiedliwo~ ci z dni" 22 stycznia 1986 r. w .-;prawieutworzenia sądów 2racy i ubezpieczeń 
społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojC:!wódzkich i sądów pracy 
(wydziałów pracy) w sądach I ejonó'wych oraz ustalen~a ich siedzib i obszarów właściwości 

23 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia ' 1986 ' r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia 
państwowych biur notarialnych prowadzą cy ch księgi wieczyste oraz obsT.arów ich właściwości 
miejscowej 

24 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu n adawania uprawniel'! rzeczoznawcY ' do spraw sanitarnohigienicznych oraz za ~ ad trybu opi-
n iowania przez rzeczoznawców dokument ac ji projektowej 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dni'! 13 stycznia J1986 r. 

28 

30 

32 

36 

/ 

36 

w sprawie wysokości, za'.lad i trybu ' przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitamej wykonującymi 
czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia. 

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy 'z dnia 14 marCil 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 1'1, 
poz. 49) zarządza się, co następuje: 

§ 1. L Pracownikom Państwowej Inspekcji Sani
tarnej wykonującym czynnoscl kontrolne przysługuje 

miesięczny , dodatek specjalny do wynagrodzenia w wyso
kości do 25% uposażenia zasadniczego. 

2. Dodatek przyznaje . si ę po przepracowaniu przeZ' 
pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej co na jmnie j 
loku. 

3. W uzasadnionych wypadkach okres wymieniony 
w ust. 2 może być ~krócony do 6 miesięcy. 

§ 2. Za czynności kontrolne, o których mowa w 
§ 1 ust. 1. uważa się czynności podejmowane w zakresie 
działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, niezbędne do 
ustalenia stanu faktycżnego i jego zgodności z obowią
zującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi. 

i 

§ 3. 1. Dodatek, o którym mowa w § 1. przyznaje 
na _okres roku: . 

l) pracownikom terenowych i portowych stacji sanitar
... no -epidemiologicznych państwowy wojewódzki 

inspektor sanitarny na wniosek państwowego tereno
wego (portowego) inspektora sanitarnego, 

2) państwowym terenowym . (portowym) inspek}orom 
sanitarnym oraz . pracownikom wojewódzkipi stacji 
sanitarno-epidemiologicznej .- państwowy . vojewódz
ki inspektor sanitarny, 

3) państwowym wojewódzkim ,inspektorom . sanitar-
nym - Główny Inspektor Sanitarny. 

2. Dodatek, o którym mowa w § 1, nie przysługuje 
za okres nieobecności w . pracy pracownika, trwającej 
dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem urlopów wypoczynkowych. 

3. Pracownik traci prawo do dodatku za miesiąc , 

w którym nastąpiło : 
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l) rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiędzenia Z. 

winy pracownika, 

2) wygaśnięcie stosunku pracy, 

3) ukaranie pracownika za naruszenie porządku dys-
cypliny pracy. 

4. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu w dniacii 
wypłaty uposażenia zasadniczego. 

§ 4. 1. Pracownikom Departamentu Inspekcji Sani 
tarnej Ministerstwa Zdrowia ~ Opieki Sp_ołecznej, przy 
którego pomocy wykonuje z~dania Główny Inspektor 

Sanitarny, przysługuje dodatek specjalny do wynagrodze..:_ 
nia w wysokości dodatku kontrolerskiego wurzędacłl 
państwowych, określonego w odrębnych przepisach. 

2. Do pracowników, o których mowa w ust. l, sto
suje się odpowiędnio prze~isy ~ 2 i 3. 

3. Dodatek przyznaje Główny Inspektor Sanitarny. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia Z mocą od dnia . 1 stycznia 1986 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 24 stycznia 1986 r. 

, 

w sprawie opiat na rzecz budŻE'tu państwa za naruszeni.e · przepisów dotyczących zaopatrzenia 
materialowo-technicznE'go. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. . o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. 
Nr 7, poz. 51. z 1983 r. Nr 71. po z, 318 i z 1985 r. Nr 37, 
poz. 174) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W razie nieprzestrzegania przez jednostki gospo
darki uspołecznioriej prz-episów dotyczących :<:aopatrzenia 
materiałowo-technicznego wprowadza się opłaty na rzec.~ 

budżetu państwa ' w wysokości 500f0 wartości materi. ·1ów 
objętych obowiązkowym . pośrednictwem oraz Jozd l. lc liJ 
nych maszyn budowlanych i środków transportu, hędą 

cych przedmiotem . działań naruszających przepisy. 

" § 2. Opłaty, o których mowa w § 1. uiszczają : 

1) producenci materiałów objęLych obowiązkowym po
średnictwem, którzy sprzedali lub zużyli. te materiały 
z pominięciem jednostek obowiązkowo pośredl!iczą 
cych w obrocie albo odbiorców .przez nie wskazanyc:l, 
z wyjątkiem dostaw nacefe rezerw państwowych 
oraz ilości materiałów, którymi producent - zgodnie -
z obowiązującymi zasadami zaopatrzenia materiałowo 

·-technicznego - ma prawo dowolnie dysponować. 

2) jednostki uprawnione do prowadzenia działalnóści w 
. zakresie handlu zagranicznego~ dokonujące sprzedaży 
materiałów _ objętych obowiązkowym pośrednictwem , 

pochodzących Z importu centralnie finansowanego, z 
pominięciem· jednostek obowiązkowo pośredniczących 
w obrocie albo jednostek przez nie wskazanych, 
z wyjątkiem dostaw na cele rezerw ' pa11stwowych, 

3) właściwe jednostki handlu zagranicznego dokonujące 
eksportu ponad roczne wielkości ujęte w bil " nsach 
ceritrafnych, _ 

4) jednostki obowiązkowo pośredniczące w obrocie, do
konujące sprzedaży materiałów objętych obowiązko
wym pośrednictwem- niezgodnie z ustaleniami zespo · 
łów nadzorczych powołanych przez Ministra Gospo
darki Materiałowej i Paliwowej przy tych jednost-
kach, . 

. ... 
'i) odbiorcy korzystający z priorytetu dostaw, a także 

inni odbiorcy, ao których ma zilstosowanie p rawo 
pie rwokupu, dokonujący s'przedaży mclteriałów obj!:;-

tych obowiązkowym pośrednictwem. nabytych na cele 
własnego źaopatrzenia bez zachowania prawa pierwo
kupu na . rzecz jednostek obowiązkowo pośredniczą

cych w obrocie, z wyjątkiem sprzedaży tych materia
łów . na cele związane ż usuwaniem skutków ąWi:ltii 
i klęsk żywiółowych, 

6) odbiorcy korzysta jący z priorytetu dostaw, któTzy 
podali w zamówieniach zaniżoną - w stosunku do· 
stanu. faktycznego · '-- informację o stanie zapasów 
materiałów objo;:tych obowiązkowym pośrednictwem, 

7) odbiorcy, którzy przeznaczyli na inne cele materiały ' 

objęte obowiązkowym pośrednictwęm, nabyte .pa po
trzeby związane z: 
a) realizacją zadań objętych zamówieniami rządowy

mi i programami operacyjnymi. określonych w 
centralnych planach rocznych, 

b) obronnością - i bezpieczeństwem państwa, w tym 
rezerwami państwowymi. 

c) zaopatrzeniem jednostek drobnej wytwórczości 

statutowo zatrudniających pracowników . niepełno

sprawnych - do wysokosCi . zapewniającej reali · 
zację zad-ań wynikających dla tych jednostek z 
centralnych planów rocznych, 

d) likwidacją skutków ' klęsk żywi.ołowych, 

e) realizacją innych celów priorytetowych określo

nych w centralnych planach rocznych, ' 

8) producenci rozdzielanych maszyn budowlanych i środ

ków transportu dokonujący ich sprzedaży niezgodnie 
z rozdziałem dokonanym przez Przewodniczącego Ko
misji Planówania przy Radzie Ministrów oraz ok/eślo- ' 
nymi przez niego zasadami składania zamówień itry· 
bem realizacji planu rozdziału. . 

§ 3. Opłaty', o których mowa w § l. stanowią straty 
nadzwyczajne i podtegają przękaian:iu na rachunek budże 
tu centralnego prowadzony we wlaściwYI!l dla sprzedaw
cy urzędzie skarbowym. 

§ 4. Jedno$tki gospodarki uspołecznionej są obowią
zane do uiszCzania opłat, o których mowa w § l , za 
okresy półroczne - do 20 dnia miesiąca następującego 

po upływie pólrocza. 


