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stytuty i placówki naukowo-badawcze, wskazane przez Urząd 
Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Komitet Nau
ki i Techniki, ministerstwa i urzędy centralJle b'łciz otrzyma
ne w drodze rozpowszechniania w rozumieniu art. 99 ustawy 
z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze - Dz. U. Nr 33, 
poz. 156 - juz po sporządzeniu planu). 

3. Odpowiedzialny za wprowadzenie do planu, zapew-
ni l?nie niezbędnych środków i dopilnowanie realizacji pru
jektu wynalazczego jest kierownik jednostki tego szczebla 
zarządzania , Wtóry koordynuje realizację projektu. W ramach 
tej odpowiedzialności kierownik ten powinien wyznaczyć 

instytucję 'wiodącą, wyznaczyć imiennie pracownika odpo
wiedzialnego za kompleksową r ealizac ję projektów, a w mia
rę potrzeby moze powoll1ć do swoj e j pomocy zespół koor-
dyna cyjny. , 

4. Odpowiedzialny za wprowadzenie do planu i realiza
cję d"nego etapu oraz c zę ści zlozonego planu wykorzystania 
projektu wynalazczego jest kierownik instytucji, która bez-
pośrednio realizuje projekt wynalazczy. . 

Zakwalifikowane clo realizacji projekty wynalazcze zgło
szone po przyjęciu pianu powinny być włączane do kwartal
n ych planów jednostek. 

V. 

ZASADY KONTROLI REALIZACJI PROJEKTOW WYNALAZCZYCH 
1. Kontrolą nalezy objąć: 

1) plany realiza cji projektów wynalazczych, 
2) realizację hannonogramów wazniejszych. projektów wy

nalazczych stanowiących samodzielną pozycję w planie. 
Szczególnej kontroli powinno podlegać przejście reali

"zocji projektu wynalazczego z jednego etapu do następ-
nego, co może spowodować konieczność włączenia reali-
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zocji tych projektów do planów gospodarczych innych 
jednostek, 

3) sposób s " orządzania rocznego planu zakładu i stopień · 
Zapewnienia w nim środków na realizac'ję projektów wy
nalazczych, 

4) ewidencję patentów i ważniejszych projektów wynalaz
czychw orga nach zar7ąuzania na poszcz.ególnych szcze
blach oraz wykonanie zadaó ujętych pozycjami poszcze
gólnych części planu z zaznaczonymi w nich projektami 
wynalazczymi, 

5) formy, system i metody przeprowadzania wewnętrznej 
kontroli oraz sprawozda wczość , 

6) wykorzystanie możli woś ci sprzedazy za granicą doku
mentacji techniczne j. patentów i licencji, 

2. Kontrolę sprawują: 

1) organy zarządzania wyzszego szczebla w . stosunku do 
organów zarządzania nizszego szczebla w zakresie omó
wionym w ust. 1, 

2) instytucje, związki zawodowe, samorząd robotniczy i in
ne organizacje społeczno-polityczne - w ramach posia
danych uprawnień kontrolnych. 

3. Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej zapewni prowadzenie systematycznej kontroli i ana-

·lizy przebiegu realizacji wszys tkich projektów wynalazczych 
objętych narodowym planem gospodarczym w dziedzinie 
r ozwoju nauki i techniki oraz wszystkich wazniejszych pro
jektów wynalczczych zamieszczonych w resortowych plana ch 
rozwoju nauki i techniki. Prezes Urzędu Patentowego Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej zapewni przedstawianie Prze
wodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki półrocznych spra
wozdań wraz z wnioskami z tych kontroli i analiz. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 stycznia 1967 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na dysponowanie zagranicznymi środkami płatniczymi uzyskanymi 
z n iektórych praw autorskich w obrocie z zagranicą. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 
ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, 
poz. 133) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra FinansÓW z dnia 9 sierpnia 
1960 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie zagranicz
nymi środkami płatniczymi uzyskanymi z niektórych praw 
autorskich w obrocie z zagranicą (Monitor Polski Nr 66, 
poz. 312) po § 3 dodaje się nowy § 3a w brzmieniu: 

,,§ 3a. Zezwala się Stowarzyszeniu "ZAIKS" na dokonywa
nie z zanranicznymi związkami alltorskimi kompen
saty wzajemnych nalezności z tytułu tzw. "małych 

praw autorskich" i "praw mechanicznych", pod wa
runkiem slosowania przy tym aktl!alnych średnich 

kursów walut". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w zycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU ClI,ŻKIEGO 

z dnia 25 stycznia 1967 r. 

w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez admin istrację leśllą w rt'. sorcie przemysłu ciężkiego. 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 
1951 L o orzecznictwie karn o-administracyjnym (Dz. U. 
z 1966 r. Nr 39, poz. 233) oraz § 2 us t. 1 i 2 zarządzenia nr 201 

Prezesa Rady Ministr ów z dnia 2 pażclziC'rn. i ka 19M r. w 
s prawie nadania n iekt órym or ganom adm inistracji pcll";si wo
wej upra wnień do ndk.laddn ia i ściągtmia grzywien w dr-o-
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dze manclól tu kólrn ego (Monitor Polski z 1%\ r. Nr i8. poz. 327 
i z 1963 r. I'\r b8, poz. 338) zarządza s ię, co n3!> tęp uj e: 

, § 1. Do nakładania i ściągania ~rzywien w drodze m i'l'(1-

ć!cl tu kam,ego upra wni eni są IHacownky a·t:l ministracji l-cś :t e j 

j ed nostek orgilllizacyjnych podległych nadzoro wi Minislr'l 
Przemysłu Ciężkiego . 

§ 2. NakJadani e i ściąganie grz y wien w cl rod7e mCl ll cl atu 
kHnego może być st osowane tylko fi-iil poc; stawle i J.Il i f'nn e~!o , 

pisemnego up ow ażnieni a w y danego przez przełożoną w la-

elzę służbową i jedy nie ' 'l<!l {)ZnilCZnrlP IN u j}owi"zmeniu c zyn y 
2 zak resu szkodnictwa lesn eg o, och r un y przy rody o-rin 'ochrill
.n y prze.ciwpożiUc wej. 

§ 3. Do w y Gław<wia imienn ych upo wiil,żnień do nakli'ld.a
nia i ś c iąg"mia grzy wien IN clroclre mandatu k ·"1rr.~~10 upnw
nieny j es t d yrek tor jednostki or~Jn ,j7a cyj n e j IN ,sl osunkLl dCi, 
pod l egł ych pranrwników admin ,istracji l eśnE'j. , 

§ 4,. NakJadimip i sCi.:gji:1nie yrzyw ie n w drod ze man.Glatlł 

karn eg o moje być , s tosowane za następ ujące czyny w w yso
k ości l1i żej podanej: 

1. Wykro czen ia prz~ciwko pTZepis~1f! o sz/mdlliciwie le.inym i poJnym: 

1) łamanie ga l~z1 - mal'ld-'l t w wysokośc i ~d 50 do 100 zl 
w zależn ości od stopn ia llszk:.odzenia drzewek , . 

2) niszczen ie w lesie sadzo nek lub mro w isk - mandat 
w wysokości 50 zł, 

3) wydobywa n ie w lesi e żywicy lub soku brzo'lowego, 
obrywanie pączków , szyszek - mandat w wysokośc i 
)() zł, 

4) nacinanie w lesie drzew lub ich tlszkadzanie w inny 
s posób - mandat w wysokości 30 zł. 

5) zGzieran·:e k ory z dn:e w w lesie - numdat w wysoko. 
ki 25 zł, 

6) zwożenie do lasu kamieni. śmiec i, ni eczystośc i lub padl·i-· 
ny, jak też w5y,e1ki e~Jo rodzaju il1n~ zan i eC1yS7.Clenia la
su - man dat w wysokości 00 25 tlD 100 zł w zależn(}

ś-ci od stopnia zanIeczyszczenia , 

ł) pnech-odze nie przez l ~s Vi miejscac h 'Zabr(}fl~o,n ych -
mandat w w ysokcśc i 30 zł. 

8) przejiiZd pnez las w mit'js'cach zabrGmi onych - mandat· 
w wysokości 50 zl, 

g) zbieranie w lesie w miejs<:'acn ni ed ozwolonych !ub lei: 
b 2Z posiad " nia WVmM!lH1Pqo l(,,7W 'Oa p ni'i:1 km" ,; , Wi Ó'r\ł"\Y. 

elami , tra wy, m chu, ści6łki, s'zyszek, grz'y bów, jagód; 
()W OCÓW 1llb ziół - mandat w \'.' ys(}koś·ci 15 zl , 

10) wydobywan '-e vI' les ie piasku, kami eni. żwiru , g liny l'uh 
t or tu - mancl C1t w wvsoknści 50 zl (z wvjątki em \'\iy pad~ 

ków wyn: '1dzenia większej szkody i zach odzące j wo'bec 
teno p r, lrzeby dochodzenia ~Szk0dowan i a 'l, I 

11) przegani fmi-e przez 1<1$ 'lwiE'rząt gosp()darskkh' \'Ii miej
s cach zabroniony ch - mandat w wysokości 50 zł. 

p o cl s t aw a Jl r a wn a: art. 6, 9. 10 i 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r: o szkodnictwie leśnym i polnym (Dz. U. 
z Hl37 r. Nr 3D, poz. 224 i z 1956 r. Nr 6, poz. 30). 

2. WykroczeniCI przec i w](o przepiso m o ochronie przeciwpożarowej: 

1) porzucanie na t e r en :e las ów , ,wrzosow isk, s uchych łąk 

i tor fowisk oraz w odleuJosc i 100 m od nich ni e uHas7o 
n ych za pa lek i niedopałków pa pie roiowycn - m.:md ilt 
w wysokoś ci 50 z ł (z wyjątkiem spowodowa n ia poża ru 

i. zachodzącej w zw i ązk u' z tym od powi edzialn ości). 

2) rozniecanie ognisk nJ t e rena ch wymienionych w pkt 1, 
pozostawianie lub przenoszenie palących się lub tląc ych 
p-rl.-edmiotów, korzyst9'l1ie 'l płomienia otw.;Jrt egCl , jak 

również s palanie pokrywy gl eb y i pozostalośc i roślin
n ych - m andat w wysokości 100 zl (z wyj ątk i em s powo
d:->w.an ia pożaru i zachodząc ej w związku z tym odpo
wiedzialn ości ). 

3) prze jazd pr zez wym ienione w pkt 1 t e re ny ciągnikiem 
be z zabezpieczenia rur wydechowy ch iskrochronami -
mandat w wysokości 100 zł. 

p o d s t a wa p r a w n a : art. 29 i 35 ust. 2 ust awy z dnia 13 kwie tnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
iNr 20, poz. 120) w z'wią7k u z § 1 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 r<H:po rząr1z.enia M'i nistra Gosp odaf""ki KmTuma lnej z ·dnia 14 Hpca 
1951 r. w spr<1w j·e zi.\pobtegani a powstawaniu i r ozsze rzaniu s ię pożarów l<łSÓw, łąk, torfowisk i wrzosowisk ·(Dz. U. 
Nr 40, poz. 303). 

3. Wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie przyrody: 

1) nabywanie roślin podlegających ochr onie - ' mandat 
w wysokości S"O zł, 

2) zanieczyszczani e otoczen ia pomników pnyrO'ti!y - man
d a t w wysok ości od 50 do 100 zł w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia, 

3) uszkodzen ie rosnących w 'stanie d,ziki m r oś lin chronio
nych nie powod uj ące ich zniszczenia - mandat w wy
s okoś ci 30 zl, 

4) niszczenie gniazd ptaków, ,o ile dokonane zostało jedno
razowo - mandat w wysokości )() zł, 

$) przebywanie na t e renach objętych ochroną, na których 
obowiązuje taki zakaz - mandat w wysokości 30 zł, 

6) wybieranie jaj z gniazd ptasich dokonywane sporadycz
nie - mandat w wysokości 30 zł. d jeżeliiczyn. posiada 

cechy proce<.le ru lub dotyczy g<llunkLl wyjątkowo cen'lle
~o na danym te renie - mandat w wysClkości 50 zł, 

7) d okonywanie w obiektach podlegających ochronie zmian. 
jak np.: 

a) niszczenie gleby, polegające na zdarciu je j warstwy 
na powierzchni do 1 m2 - mandat w wysokości 50 zł, 

b) płoszenie zwierząt - _mandat w wysokóści 20 zł, 

c) zanieczyszczanie wody - mandat w wysokości 50 zł. 

d) używaIJie pojazdów mechanicznych i konnych poza 
drogami w yznaczonymi do' tego celu - mandat w 
wysokości 30 zł, 

e) zbiór owoców runa w miejscach, w których jest to 
zabf.Onione - Rliindat w wysokQści 5(;) zł. 

P o d s t a w a p r a w n a: art. 28 i 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochrGl'!ie przyroov (Dz. U. Nr 25, p{ii. lR9) 
w zwiiijzku z rozporządzeniami, zarządzeniami i Grzeczenii'lmi wydanymi na pocl.st-iilWiB art. 12-16 i 18 wymienionej usta
wy, a także rozporządzeniami i zarządze.niami utrzymanym.i w mocy z@'odn ie :z art. :13' lej usotawy. 
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§ 5. Jednostki organizacyjne resortu przemysłu ciężkie
go, w których za trudni one są osoby uprawnione do nakłada
nia i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego, powin
ny przekazywać wpływy z mandatów karnych na dochody 
budżetu właściwych powiatowych (miejskich w miastach sta-

/nowiących powiaty oraz dzielnicowych w in.iastach wyłączo
nych z województw) rad narodowych oraz składać im mie
się·€zne sprawozdaNia €yhowe i krótkie sprawozdania opi-
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sowe z przebiegu wymierzania kar mandatowych. Spra
wozdania obejmować powinny: ilość mandatów nałożonych, 
wykroczenia, za jakie je nałożono, i globalną kwotę ściąg

niętych mandatów. 

§ 6. )?:enządzenie wchodzi w życie . z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu Ciężkie§0: J. Hlynkiewicz 

Z-AIUĄ»Z.E:NIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnii! 29 grudnia 1966 r. 

w sprawie uZDania za rez.erwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
e ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 

CQ ;lasf.ępuje: 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody p,od nazwą "KW1-
dZYllskie Ostnice" obszar lasu o powierzchni 0,20 ha w l.e
śn i ctwie Miłosna Nadleśnictwa Kwidzyn, stanowiący część 

j>eddzia fu "a" w oddziale 7, według oznaczeń przyjętych w 
prił~lie urządZEnia gospodarstwa leś·nego na okres 1963-
1974 L, położony w miejscowości Miłosna Danutowa, w gro
mLld zi e Rakowiec, w pO'Niecie kwidzyńskim województwa 
gdUl1skif'go, Gran:ce rezerwatu zostały oznaC1one na gruncie 
i mi mapie rezerwatu w skali 1 : 20,000, stanowiącej zafijcz
Jliilt do od powiedniej pozycji rejestru tworów przyrody pod
dallych pod ochronę, 

2. Rezerwat tworzy się w celu z-achowania ze względów 
.n.'Hlkowych i dydaktycznych najbardziej nil pólncx: wysuni.ę
tegu stanowiska ostnicy Jana (Stipa Jocrmis). 

3. Na obszarze rezerwatu zabronione są: 

.. ) zbiór owoców i nasion, 
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b) 10iór :ziół lenniczych oraz hmyc)}· roślin łUID ich 
części, 

e} niSZCZł:nie roślin. 

d), nis.zczenie gleby i pozyskiwą.niekopalin, 

e) Jli>sanie zwierząt gospodarskich, 

f)i polowa.mie, chwytanie, płoszenie i zabiJaJlie dziko 
i'l jącycl1 lIwierząt, 

g) ZiHlieczyszcza.nie terenu i wzniecanie ogn!ii, 

h) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków. z wy
Jątkiem tablic i znaków związanych z ochroną re
zerwatu, 

i) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa 
mząc;zeń komunikacyjnych i innych urządzeń tech
ni cznych, 

j) przebyw<1nie na h'renie rezerwatu p0za miejscami 
wyznaczonymi przez konserwatora przyrody. 

4. Zanądzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca 

od dnia cgloszEnia . 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing 

ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 30 grudnia 1966 r. 

w sprawie UDania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 1 kwietnia 1949 r. 
o ochron ie przyrody (Dz. U. Nr 25, JXlz, 180) zarządza się, 

co następuje: 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Stary 
Załom" obszar łąk o powierzchni 0,95 ha, stanowiący wła

sność Państwa (Państwowy Fundusz Ziemi), położony w gro
madzie Człopa, w powiecie wałeckim woje\\Tództwa kosza
lińskiego, Granice rezerwatu zostały oznaczone na gruncie 
i na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik 
do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody podda
nych pod ochronę, 

2. Rezerwat tworzy się w celu zachow'ania ze wzglę

dów naukowych i dydaktycznych unikalnego stanowiska 
turzycy podgórskiej - ptasie ła pki (Carex ornithopoda 
Wila .) na podłożu z kredy jeziornej, 

3. Na obszarze rezerwatu zabronione są: 

a) zmiana stosunków wodnych bez u zyskania zezwole
nia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy do 
spraw gospodarki wodnej qrgan prezydium rady na~ 
rodowej w porozumieniu z organem do spraw ochro
ny przyrody prezydium. wojewódzkiej rady narado-

wej; zmiana stElsunków wodnych w rezerwacie przy
rody może nastąpić tylko w wypadku, · gdy nie spo
woduje ona zasadniczej zmiany w biotopie, 

b) niszczenie i uszkadzanie roślin, 

c) 1biór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich 
części, 

d) pasanie zwierząt gospodarskich, 
e) niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin, 
f) polowanie, chwytęnie, płoszenie i zabijanie dziko 

żyjących zwierząt, 

g) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa 
urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń tech
nicznych, 

h) umieszczanie tablic, napisów i innych znakóW, z wy
jątkiem tablic i :znaków związan ych z ochroną te
renu, 

i) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami 
wskazanymi przez konserwatora przyrody. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca 

od dnia ogłoszenia. 

Minister l.eśnictwa Przemysłu Drzewnego: R. Gesing 


