
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 lutego 1996 r. Nr 20 
TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

88 - z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie wprowadzania ograniczeń w dostawie mocy elektrycz-
nej i zużyciu paliw gazowych ze wspólnej sieci. 685 

89 - z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie uzupełnienia postanowień statutu Powszechnej Kasy 
Oszczędności - banku państwowego . 687 

90 - z dnia 6 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu dzia-
łania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zasad jego współdziałania z naczelnymi 
i centralnymi organami administracji państwowej. 688 

ROZPORZĄDZENIA: 

91 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powin
ny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierowni-
cze w poszczególnych typach szkół i placówek. 688 

92 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury . 689 

93 - Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia 
usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego 690 

94 - Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin 
z uprawnień do przejazdu na koszt wojska . 691 

95 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 1996 r. zmieniające rozporzą
dzenie w sprawie zaliczen ia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach byd
goskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewic-
kim, toruńskim, wałbrzyskim , włocławskim i wrocławskim 692 

UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

96 - z dnia 7 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 
w związku z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodo-
wej osób niepełnosprawnych . 692 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 lutego 1996 r. 

w sprawie wprowadzania ograniczeń w dostawie mocy elektrycznej i zużyciu paliw gazowych ze wspólnej sieci. 

Na podstawie art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, 
poz. 96, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 14, 
poz. 89 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ograniczeniach w dostawie mocy elektrycznej 
i zużyciu paliw gazowych - należy przez to rozu
mieć ograniczenia w poborze mocy elektrycznej 
i dobowego poboru gazu ziemnego ze wspólnej 
sieci, 

2) odbiorcach przemysłowych - należy przez to rozu
mieć podmioty gospodarcze produkcyjne, 

3) stopniach zasilania - należy przez to rozumieć 
stopnie ograniczeń , w których określono maksy
malne wielkości poboru mocy elektrycznej i dobo
wego poboru gazu ziemnego przez odbiorców ze 
wspólnej sieci . 

§ 2. Wprowadza się ograniczenia: 

1) dostawy mocy elektrycznej - w odniesieniu do 
energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom ze 
wspólnej sieci elektroenergetycznej, 
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2) dobowego zużycia gazu ziemnego - w odniesieniu 
do paliw gazowych dostarczanych odbiorcom ze 
wspólnej sieci gazowej. 

§ 3. Ograniczeniami, o których mowa w § 2, obej
muje się: 

1) w zakresie dostawy mocy elektrycznej - odbior
ców przemysłowych zasilanych z sieci wysokiego 
i średniego napięcia, zamawiających moc umowną 
700 kW i wyższą, z wyjątkiem: 
a) elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, 
b) zakładów wydobywczych gazu i obiektów tech

nologicznych sieci gazowej oraz koksowni, 
c) działu transportu przedsiębiorstwa państwowe

go "Polskie Koleje Państwowe", 
d) zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych i cie

płowniczych, 

e) stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych 
oraz obiektów telekomunikacyjnych, 

f) trakcji komunikacji miejskiej, 
g) przedsiębiorstwa eksploatacji rurociągów nafto

wych, 
h) zakładów związanych z przechowywaniem 

i przetwórstwem żywności, 
i) niektórych zakładów przemysłu obronnego i lot

niczego, określonych zarządzeniem Ministra 
Przemysłu i Handlu, w razie zagrożenia bezpie
czeństwa państwa, 

j) lotnisk udostępnionych na potrzeby lotnictwa 
cywilnego; 

2) w zakresie dobowego zużycia gazu ziemnego -
odbiorców przemysłowych pobierających gaz 
w ilościach 10000 m3/dobę i więcej, z wyjątkiem: 
a) obiektów technologicznych sieci gazowej, 
b) niektórych zakładów przemysłu obronnego i lot

niczego, określonych zarządzeniem Ministra 
Przemysłu i Handlu, w razie zagrożenia bezpie
czeństwa państwa. 

§ 4. Ograniczenia, o których mowa w § 2, mogą być 
wprowadzone jedynie w przypadku niedoboru energii 
elektrycznej i paliw gazowych, po wykazaniu przez do
stawców najwyższej staranności w zakresie zapewnie
nia maksymalnych dostaw z dostępnych źródeł. 

§ 5. Plany ograniczeń dostawy mocy elektrycznej 
określają wielkości dopuszczalnego poboru mocy elek
trycznej przez odbiorców, określone w poszczególnych 
stopniach zasilania. 

§ 6. Plany ograniczeń dobowego zużycia paliw ga
zowych określają wielkości dopuszczalnego dobowe
go poboru paliw gazowych w poszczególnych stop
niach zasilania . 

§ 7. 1. Plany ograniczeń dostawy mocy elektrycznej 
i dobowego zużycia paliw gazowych sporządza się na 
wypadek zaistnienia niedoboru energii elektrycznej 
i paliw gazowych, a także awarii we wspólnej sieci, 
uwzględniając przewidywane wielkości deficytu mocy 
elektrycznej i paliw gazowych, określone przez Krajo
wą Dyspozycję Mocy i Krajową Dyspozycję Gazu, upo
ważnione 'do dysponowania tymi nośnikami. 

2. Odbiorcy objęci ograniczeniami są zobowiązani 
do przekazywania upoważnionej jednostce ustalającej 
plan ograniczeń niezbędne dane w zakresie technicz
nych warunków ograniczenia poboru mocy elektrycz
nej i zużycia paliw gazowych. 

§ 8. 1. Plany ograniczeń dostawy mocy elektrycznej 
dla poszczególnych odbiorców ustalane są na okres od 
dnia 1 października danego roku do dnia 30 września 
roku następnego. 

2. Plany ograniczeń, o których mowa w ust. 1, usta
lają okręgowe inspektoraty gospodarki energetycznej 
w porozumieniu z obszarowymi dyspozycjami mocy, 
do wielkości przewidywanego deficytu, tj. w stopniach 
zasilania od 03 do 20, i zawiadamiają odbiorców oraz 
Krajową Dyspozycję Mocy o ustalanych wielkościach 
ograniczeń. 

3. Plany ograniczeń, na wypadek awarii we wspólnej 
sieci, ustala Krajowa Dyspozycja Mocy, która zawiada
mia odbiorców o ustalonych wielkościach ograniczeń . 

§ 9. 1. Plany ograniczeń dobowego zużycia paliw 
gazowych dla poszczególnych odbiorców ustalane są 
na okresy kwartalne. 

2. Plany ograniczeń, o których mowa w ust. 1, usta
lają okręgowe inspektoraty gospodarki energetycznej 
w porozumieniu z Krajową Dyspozycją Gazu, do wielko
ści przewidywanego deficytu, tj. w stopniach zasilania 
od 2 do 10, i zawiadamiają odbiorców oraz Krajową Dys
pozycję Gazu o ustalonych wielkościach ograniczeń. 

3. Plany ograniczeń, na wypadek awarii we wspólnej 
sieci, ustala Krajowa Dyspozycja Gazu, która zawiada
mia odbiorców oraz okręgowe inspektoraty gospodarki 
energetycznej o ustalonych wielkościach ograniczeń. 

§ 10. 1. Ograniczenia dostawy mocy elektrycznej 
i dobowego zużycia paliw gazowych są operatywnie 
wprowadzane przez dostawców, przez polecenia dys
pozytorskie o obowiązujących stopniach zasilania: 

1) w zakresie dostawy mocy elektrycznej - przez Kra
jową Dyspozycję Mocy, 

2) w zakresie dobowego zużycia paliw gazowych -
przez Krajową Dyspozycję Gazu. 

2. Polecenia dyspozytorskie dla odbiorców obję
tych planem ograniczeń o obowiązujących stopniach 
zasilania przekazywane są w radiowych komunikatach 
energetycznych i obowiązują w czasie określonym 
w tych poleceniach. 

3. Radiowe komunikaty energetyczne, o których 
mowa w ust. '2, zawierają także informacje podawane, 
co najmniej z 12-godzinnym wyprzedzeniem, o przewi
dywanych stopniach zasilania. 

4. W razie konieczności wprowadzenia zróżnicowa 
nych ograniczeń, służby dyspozytorskie powiadamiają 
odbiorców w formie pisemnej . 

5. Polecenia dotyczące ograniczeń , przekazane 
w formie pisemnej, są dla odbiorcy nadrzędne w sto
sunku do poleceń zawartych w komunikatach radio
wych. 
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§ 11. Odbiorca w czasie obowiązywania polecenia 
dyspozytorskiego o wprowadzonym stopniu zasilania 
może pobierać moc elektryczną: 

1) w stopniu zasilania 03 - do wysokości mocy 
umownej, 

2) w stopniu zasi lania 10 - w taryfowych strefach 
szczytowych do wysokości ustalonej w planie 
ograniczeń, a w strefach pozaszczytowych - do 
wysokości mocy umownej, 

3) w stopniach zasilania od 11 wzwyż - do wysoko
śc i ustalonej w danym stopniu zasilania . 

§ 12. Odbiorca w czasie obowiązywania polecenia 
dyspozytorskiego o wprowadzonym stopniu zasilania , 
może zużywać dobowe ilości paliw gazowych: 

1) w stopniu zasilania 1 - do wysokości wynikającej 
z umownego godzinowego poboru paliwa gazowego, 

2) w stopniach zasilania od 2 wzwyż - do wysokości 
ustalonej w danym stopniu zasilania . 

§ 13. Odbiorcy objęci ograniczeniami dostawy mo
cy elektrycznej oraz zużycia paliw gazowych są obo-

wiązani realizować polecenia dyspozytorskie w zakre
sie obowiązujących stopn i zasilania, wynikające z pla
nów ograniczeń dostawy mocy elektrycznej i dobowe
go zużycia paliw gazowych. 

§ 14. Odbiorcy nie posiadający aparatury kontrol
no-rejestrującej są zobowiązani do prowadzenia bieżą
cych cogodzinnych zapisów wielkości poboru mocy 
elektrycznej i dobowych zapisów zużycia paliw gazo
wych stosownie do ustaleń dostawców tych nośników 
energetycznych. 

§ 15. Od ustalonych w planie ograniczeń wielkości 
ograniczeń dostawy mocy elektrycznej i dobowego zu
życia paliw gazowych przysługuje odwołanie w trybie 
określonym w Kodeksie postępowania administracyj
nego do Ministra Przemysłu i Handlu za pośrednic

twem jednostki ustalającej plan ograniczeń. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia . 

Prezes Rady Min istrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 lutego 1996 r. 

w sprawie uzupełnienia postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności"":"" banku państwowego . 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, 
poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, 
poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591 , 
z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. 
Nr 10, poz. 61) zarządza się , co następuje: 

§ 1. W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności -
banku państwowego , stanowiącym załącznik do 
uchwały nr 105 Rady Ministrów z dnia 30 września 
1992 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie 
Oszczędności - bankowi państwowemu (Monitor 
Polski Nr 32, poz. 221 i Dz. U. z 1993 r. Nr 67, poz. 319) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5: 

a) w pkt 1 skreśla się wyraz "refinansowy" , 
b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

,, 12) prowadzić kasę mieszkaniową, o której mo
wa wart. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 paździer
nika 1995 r. o niektórych formach popiera
nia budownictwa mieszkaniowego oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, 
poz. 654) ."; 

2) w § 7 wyrazy " przez Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego " zastępuje się wyrazami "odrębnymi 
przepisami"; 

3) w § 10 w ust. 3 po wyrazach " trwa 3 lata" dodaje się 
wyrazy "licząc od dnia pierwszego jej posiedzenia"; 

4) w § 11 w ust. 3 w pkt 7 po przecinku dodaje się wy
razy "w tym w sprawach dotyczących zbycia nieru-

chomości o wartości przekraczającej równowar
tość 700000 ECU,"; 

5) § 12 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 12. Zarząd PKO składa się z nie mniej niż 5 

osób, w tym Prezesa Zarządu PKO, wice
prezesa - pierwszego zastępcy Prezesa 
Zarządu PKO, wiceprezesów Zarządu PKO 
i pozostałych członków Zarządu PKO."; 

6) w § 13 w pkt 12 po przecinku dodaje się wyrazy "wi
ceprezesów i"; 

7) w § 15 w ust. 2 w pkt 5 wyraz "usługowych" zastę
puje się wyrazem "bankowych"; 

8) w § 16 w ust. 1 po wyrazie " pełni " dodaje się wyraz 
"wiceprezes -"; 

9) § 23 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 23 . Roczne sprawozdanie finansowe PKO, po 

zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, Prezes 
Zarządu PKO w terminie do dnia 31 maja ro

I ku następnego po okresie sprawozdawczym 
przedstawia Ministrowi Finansów."; 

10) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Funduszami specjalnymi PKO są: 

1) fundusz ryzyka , 
2) zakładowy fundusz nagród, 
3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. "; 

11) skreśla się § 30; '-' 

12) w § 33 wyrazy "Zakładowy f undusz socjąl~y i za
kładowy fundusz mieszkaniowy są tworzone i wy-


