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tów, biorących udział w pracach badawczych 
wykonywanych na podstawie umów i poro
zumień, może być ustalane: 

1) przy zastosowaniu stawek wynikających 

z zasad wynagradzania z tytułu umów 
o dzieło lub umów zlecenia, obowią

zujących uspołecznione zakłady pracy. 
i przy uwzględnieniu liczby godzin nie
zbędnych do wykonania danej pracy; wcześ
meJsze zakończenie prac nie może spowo
dować obniżenia ustalonego wynagrodze
nia, 

2) według zasad określonych w Kodeksie cy
wilnym dla umów o dzieło w przypadku 
prac badawczych, których wyniki mogą 

być zastosowane w praktyce.". 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

,,7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do 
prac rozpoznawczych." 

10) w § 23 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

,,7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do 
prac rozpoznawczych." ; 

11) w § 26 dodaje się ust. 5 vi brzmieniu: 

,,5. Roczne nagrody z zakładowego funduszu nagród 
obciążają koszty działalności w roku, w którym 
są wypłaco,ne."; 

12) w§ 28: 

a) w ust. po wyrazach "i przeznacza" dodaje się 
przecinek oraz wyrazy "z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 
pkt 3", 

b) w ust. 2 po wyrazach ,,§ 21 ust. 1 pkt 2" skreśla 
się wyrazy "i 3"; 

13) w § 30: 

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) z wpłat pracowników szkoły kierowanych za 
granicę na koszt strony przyjmującej," 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Minister Edukacji Narodowej w porozumie
niu z Ministrem Fina.nsów określa zasady 
ustalania wysokości i tryb przekazywania 
wpłat, o których mowa w ust. 2 pkt 4.", 

c) w ust. 8 po wyrazach "związane z realizacją" 

skreśla się wyraz "tych" oraz po wyrazach "pro
gramów naukowo-badawczych" skreśla się wyrazy 
"które przyczyniają się GO uzyskania wpływów 
dewizowych"; 

14) w § 31 w ust. 2 po wyrazach "odrębne dotacje na" 
dodaje się wyrazy "prace rozpoznawcze. fundusz 
rozwoju". 

§ 2. Minister Edukacji Narodowej ogłosi w Dzienni
ku Ustaw jednolity tekst rożporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie SZCZE'gółowych zasad gospodarki finansowej 
państwowych szkói wyższych. z uwzględnieniem zmian 
wynikcjących z przepisów ogłoszonych przed dniem wy
dania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej nume
racji paragrafów, ustępów i punktów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycz
nia 1988 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 23 grudnia 1987 r. 

w sprawie warunków I trybu zgłaszania zamiaru połączenia jednostek gospodarczych oraz trybu postępowania 
odwoławczego w razie zgłoszenia sprzeciwu przez organ antymonopolowy. 

Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 28 stycz
nia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycz
riym w gospodarce narodowej (Dz. U. Nr 3. poz. 18) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Organy uprawnione do wszczęcia postępowania 
zmierzającego do połączenia jednostek gospodarczych. 
zwanego dalej , .połączeniem". są obowiązane wspólnie 
zgłosić na piśmie Ministrowi Finansów zamiar połączenia . 

§ 2. 1. Zgłoszenie zamiaru połączenia powinno za
wierać dane o jednostkach objętych zamiarem oraz uza
sadnienie tego zamiaru. a w szczególności : 

l) pełne i skrócone nazwy jednostek. określenie ich 
siedzib i przedmiotu działalności gospodarczej. nazwy 
organów założycielskich sprawujących nadzór lub 
nadrzędnych. nazwy zrzeszeń lub związków. do któ
rych należą jednostki; 

2) numery statystyczne jednostek; 

3) określenie: 

a) aktualnego stanu zatrudnienia. 

b) wartości majątku trwałego, 

c) wyniku finansowego poszczególnych jednostek za 
ostatnie 3 lata. w rozliczeniu na poszczególne 
lata. 

d) szacunkowego udziału, za ostatnie 3 lata. pod
stawowych towarów lub grup towarów wytwa
rzanych przez poszczególne jednostki w obrotach 
rynkowych tymi towarami i ewentualnie w eks
porcie. z podziałem na poszczególne lata - obli
czonego w cenach stosowanych. 

e) przewidywanego obszaru działania. przedmiotu 
działalności oraz udziału jednostki powstającej w 
wyniku połączenia w obrotach rynkowych w da
nej działalności; 
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4) uzasadnienie określające : 

a) cel połączenia oraz przewidywany wpływ połą

czenia na stan konkurencji lub monopolizacji ryn
ku w zakresie produkcji lub sprzedaży, realizo
wanych przez łączące się jednostki, wraz ze wska
zaniem głównych konkurentów nie uczestniczą

cych w połączeniu, 
b) przewidywane, wymierne korzyści gospodarcze 

wynikające z połączenia, 
c) inne dane uzasadniające połączenie. 

2. W razie gdy zgłoszenie nie czyni zadość wyma
ganiom określonym w ust. 1. Minister Finansów żąda 
usunięcia braków z pouczeniem, że ich nieusunięcie w 
terminie do 30 dni. licząc od dnia otrzymania wezwania, 
uznaje się za niezgłoszenie zamiaru połączenia. Minister 
Finansów może uznać, że brak w zgłoszeniu niektórych 
danych nie ma wpływu na ocenę zamiaru połączenia 
określonych jednostek i odstąpić od żądania uzupełnienia 
tych danych. .. 

§ 3. 1. Minister Finansów. po rozpatrzeniu zgłoszenia 
zamiaru połączenia jednostek. w terminie nie przekra
czającym dwóch miesięcy. licząc od dnia otrzymania zgło
szenia: 
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l) informuje zgłaszających o braku zastrzeżeń co do 
tego zamiaru albo 

2) wnosi umotywowany sprzeciw wobec zamiaru połą

czenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2, ter' · 
min do wniesienia sprzeciwu liczy się od dnia otrzyma
nia uzupełnienia zgłoszenia. 

§ 4. 1. W razie wniesienia sprzeciwu co do po
łączenia jednostek wymienionych w zgłoszeniu. zgla
szający zamiar połączenia jednostek mogą zwrócić się,. 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do Mi
nistra Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy: do wniosku tego stosuje się odpowiednio prze
pisy Kodeksu postępowania administracyjnego. dotycz~e 
odwołań od decyzji. 

2. W wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku. o któ
rym mowa w ust. 1. Minister Finansów wydaje decyzję 
po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania 

Praktykom Monopolistycznym. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia. 
Prezes Rady Ministrów: Z. Messnel 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 

z dnia 14 listopada 1987 r. 

w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Ochrony. Srodowlska, 
terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw ochrony środowiska, 

gospodarki wodnej . I geologU oraz Straży Ochrony Przyrody są upoważnieni do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego. 

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy 7; dnia 20 maja 
1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze
nia (Dz. U. Nr 12, poz. 116. z 1972 r. Nr 49, poz. 312. 
z 1975 r. Nr 16. poz. 91 i Nr 45, poz. 234. z 1982 r. Nr 16. 
poz. 125 i Nr 45. poz. 291, z 1983 r. Nr 6. poz. 35 i Nr 44. 
poz. 203. z 1985 r. Nr 23. poz. 100 oraz z 1986 r. Nr 39. 
poz. 193). w związku z § l pkt 2 i 3 rozporządzenia Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie 
nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
(Dz. ·U. Nr 6, poz. 34) oraz art. 3 qstawy z dnia 12 listo· 
pada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie dzia·· 
łania niektórych naczelnych i centralnych organów admi
nistracji państwowej (Dz. U. Nr 50. jpoz. 262 i z 1987 r. 
Nr 33. poz. 180) zarządza się. co następuje : 

§ 1. Funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Ochrony 
Srodowiska oraz terenowych organów administracji pań
stwowej o właściwości szczególnej do spraw ochrony 
środowiska. gospodarki wodnej i geologii są lIpoważnieni 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone : 

1) w następujących przepisach ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12. poz. 114. 
z 1981 r. Nr 24. poz. 124, z 1982 r. Nr 16. poz. 125. 
z 1983 r. Nr 6. poz. 35 i Nr 44. poz. 203. z 1984 r. 
Nr 54. poz. 275. z 1985 r. Nr 14. poz. 60 i Nr 23. 
poz. 100 oraz z 1986 r. Nr 39. poz. 193) : 
a) wart. 80 § l pkt l i 5 Ul ctZ § 2. 
b) wart. 81. 

cl wart. 109 § 1 i 2 - w zakresie zanieczyszczania 
otwartych kąpielisk, 

d) wart. 144. 
e) wart. 145 - w zakresie zanieczyszczania lub za

śmiecania ogrodów. trawników lub zieleńców. 
f) wart. 154 § 2. z zastrzeżeniem § 3. 

2) wart. 126. art. 127 pkt 1 i 2. art. 128 i art. 129 usta
wy z dnia 24 pażdziernika 1974 r. - Prawo wodne 
(Dz. U. Nr 38. poz. 230. z 1980 r. Nr 3, poz. 6 oraz 
z 1983 r. Nr 44, poz. 201). 

3) wart. 106 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochro
nie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3. poz. 6. 
z 1983 r. Nr 44. poz. 201 i z 1987 r. Nr 33. poz. 180) 
w zakresie : . 
al nieprzeprowadzania wymaganych pomiarów. 
b) prowadzenia robót ziemnych zmieniających sto

sunki wodne w sposób niezgodny z warunkami 
ustalonymi przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Srodowiska. 

c) nieprzestrzegania nakazów. zakazów i ograniczeń 

wprowadzanych przez właściwe rady narodowe 
oraz terenowe organy administracji państwowej 

stopnia wojewódzkiego o właściwości ogólnej. 
dotyczących: 

- przeciwdzia"lania zanieczyszczeniu powietrza 
atmosferycznego w stopniu stanowiącym bez-o 
pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi albo w stopniu stwarzającym poważne 

zagrożenie stanu zabytków, 

ł , 
I 


