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UCHWAŁA Nr 108 RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 kwietnia 1968 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania opiat za niektóre świadczenia lecznicze, 

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. 
o ustalaniu cen, opIat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, 
poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 6 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
1960 r. w sprawie zasad ustClIania opIat za niektóre świad
czenia lecznicze (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 23 oraz 
z 1962 r. Nr 39, poz. 186) wprowadza się następującą zmianę: 

§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Opłaty za świadczenia udzielane osobom przebywa
jącym w zakładzie społecznym służby zdrowia (za 
opiekę zdrowotną zamkniętą) nie mogą przekraczać 
w szpitalach psychiatrycznych i w sanatoriach dla 
n erwowo i psychicznie chorych zł 20,50 dziennie, 
a w innych zakładach zł 62,- dziennie." 

§ 2. Uctr'wala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 

z dnia 6 kwietnia 1968 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących organizacji gospodarki paliwowo-smarowniczej, 

Na podstawie § 9 pkt l. § 10 pkt 1 i § 14 ust. 2 uchwa
ły nr 373 Rad y Ministrów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie 
usprawnienia gospodarki paliwami płynnymi- do silników 
spalinowych, olejami mineralnymi i smarami (Monitor Pol
ski z 1967 r. Nr 3, poz. 12) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się "Wytyczne dotyczące orgClniza
cji gospodarki paliwowo-smarowniczej", stanowiące załącz

nik do zarządzenia. 

2. Wytyczne i wzory formularzy powinny być dostoso
wane przez ministrów (kierowników urzędów centralnych) 
oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodo
wycl1 miast wyłączonych z województw) do potrzeb i warun
ków podległych im jednostek. 

§ 2. UpC'ważnia się Centralę Produktów Naftowych 
"CPN" do prze;prowadzania kontroli przestrzefJania zasad za
wartych w wytycznych, o których mowa w § 1. Do prze pro-
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I . 
wadzania l kontroli upoważnieni są inspektorzy techniki pah-
wowo-smarowniczej "CPN", wyposażeni w imienne upoważ
nienia, w~stawione przez dyrektora Centrali Produktów ' Naf-
towych "F PN". . 

§ 3. r raci moc załącznik do zarządzenia Przewodnicząc~
go państrowej Komisji Planowania Gospodarczego z dma 

I 

18 stycznia 1952 r. w sprawie organizacji gospodarki s~ą'i 

rowniczej (Monitor Polski Nr A-lt, poz. 108). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .. 

Minister Przemysłu Chemicznego: A. Radliński 

Załącznik do zarządzenia Ministra Prze
mysłu Chemicznego z dnia 6 kwietnia 
1968r. (poz. 114). 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI GOSPODARKI PALIWOWO-SMAROWNICZEJ 

I. Ogólne wytyczne racjonalnej gospodarkI 
paliwowo-smarowniczej. 

§ 1. 1 Racjonalna gospodarka paliwowo-smarownicza ma ... 
na celu: .l · 

1) przedłużenie okresu użytkowania maszyn i urządzeń or-az 
ok-re~6w międzyremontowych , przez odpowiednie stoso
wanie właściwych olejów' i smarów oraz paliw płynnych 
do s~l~ik6w spalinowych, zwanych dalej "paliwami' płyn
nymll , 

2) zmniejszenie zużycia paliw płynnych, olejów i smarów 
oraz p olepszenie wskaźników zużycia, . 

3) zwiększenie zbiórki olejów zużytych (przepracowanych), 
4) zmnifjszenie zużycia energii napędowej. 

§ 2. Racjonalna gospodarka paliwowo-smarownicza obej
muje w szczególności następujące czynności: 

1) spor~ądzanie i _ stał.e aktualizowanie dokumentacji pali
wow«p-smarowmczej, 

2) sporządzanie planów zaopatrzenia w paliwa płynne, ole
je i ~mary, z uwzględnieniem odzysku olejów zużytych 
(przepracowanych) (z podziałem na ilości re generowane 
we -,łasnym zakresie oraz ilości odprzedane jednostkom 
skuPlJljącym) , 

3) przyjPlowanie, badanie . laboratoryjne, magazynowanie 
oraz wydawanie paliw płynnych i produktów smarowych, 

4) prawidłowe smarowanie maszyn i urządzeń, 
5) gospodarkę i nadzór nad urządzeniami i osprzętem sma

l rowmczym, 
6) zbierl nie olejów zużytych (przepracowanych) według 

ustalqnych grup oraz prowadzenie ewidencji ich od
zysku, 

7) obli d anie i analizowanie norm (wskaźników) zużycia 
oraz Iodzysku olejów zużytych (przepracowanych) dla 
uzyskiania racjonalnego zużycia paliw płynnych, olejów 
mineralnych i smarów. 

§ 3. 1. Dokumentacja paliw owo-smarownicza powinna 
zawierać wszystkie dane niezbędne prowadzącemu -gospodar
kę paliwolwo-smarowniczą, podległym mu pracownikom oraz 
bezpośredlliej obsłudze maszyn i urządzeń do prawidłowego 
smarowanfa tych maszyn 'l urządzeń oraz racjonalnej gospo
darki paliJ-Vami płynnymi, olejami mineralnymi i smarami. Do
kumentacja ta powinna obejmować: 

1) karty I paliwowo-smarownicze, 
2) zbiorcze zestawienie normowanego zużycia paliw płyn

, nych, \olejów i smarów oraz zbiórki olejów przepracowa
nych, I 

3) , terminarz wymiany ole jów i smarów, 
4) zesta* ienia zapotrzebowania paliw płynnych, olejów 

i stnaIów zużywanych do celów technologicznych, 
5) karty Irzeczywistego zużycia paliw i materiałów smaro

wych. 

2. 1) }f:ażda maszyna i każde urządzenie powinno posia
dać opracowaną kartę paliwowo-smarowniczą, spo-

rządzoną na .formularzu według wzoru nr 1, lub kar
tę smarowniczą, sporządzoną na formularzu według 
wzoru nr 2, załączonych do niniejszych wytycznych, 
lub formularzach ustalonych przez zjednoczenie al
bo jednostkę nadrzędną, dostosowanych do potrze~ 
przedsiębiorstwa (zakładu). 

2) Karta paliwowo-smarownicza przeznaczona jest dla 
maszyn i urządzeń wyposażonych w silniki spali
nowe; powinna ona zawierać następujące dane: 
a) schemat urządzenia z odnośnikami punktów sma

rowniczych, 
b) system smarowania, 
cl gatunek paliwa płynnego, oleju lub smaru, 

. d) częstotliwość smarowania, 
e) określenie ilości zużycia paliw płynnych, olej6~ 

i smarów, 
f) okresy wymiany produktów smarowyCh. 

3) Karta smarownicza przeznaczona jest dla pozosta
łych maszyn i urządzeń; powinna ona zawierać na. 
stępujące dane: 
a) schemat urządzenia z odnośnikami punktów sma~ 

rowniczych, . 
b) system smarowania, 
c) gatunek oleju lub smaru, 
d) częstotliwość smarowania, 
e) określenie ilości zużycia olejów smarów, 
f) okresy wymiany produktów smarowych. 

3. Właściwy gatunek paliwa płynnego, oleju lub smaru 
dla maszyny lub urządzenia może być ustalony na podstawie: 

1) zaleceń dostawcy (producenta) - krajowego lub zagra
nicznego - maszyny lub urządzenia, 

2) ustaleń placó,w-ek naukowo-badawczych oraz biur kon'" 
strukcyjnych, 

3) danych wynikających z dotychczasowej praktyki, 
4) wskazówek zawartych w literaturze fachowej, 
5) zaleceń i porad udzielanych przez Centralę Produkt6w 

Naftowych "CPN". 

4. 1) Normy (wskaźniki) zużycia są podstawą do plano'" 
wania całkowitego zużycia produktów naftowych 

' w przedsiębiorstwie (zakładzie) oraz ustalania 
wskażników zl,lżycia paliw płynnych, olejów i sma
rów dla poszczególnych wydziałów produkcyjnych, 
siłowni, wydziałów pomocniczych, transportu itp. 
Norma (wskaźnik) zużycia powinna odnosić się do 
jednostki, którą można planować i której faktycz-

_ nie wyprodukowane lub zużyte ilości są odnotowa
ne w dokumentach produkcyjnych, np. maszyno-go
d~ina, kWh, jednostka produkcji, jednostka zuży
tego ~urowca itp. 

2) Normy (wskaźniki) zużycia paliw płynnych, olejów 
i smarów mogą być ustalane na podstawie: 
a) danych katalogowych lub fabryctnych i instruk

cji obsługi, 
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b) norm zużycia dla typowych maszyn i urządzeń, 
ustalonych zarządzeniami władz nadrzędnych, 

c) pomiarów zużycia, 
d) danych z literatury fachowej. 

5. 1) Dane zawarte w kartach paliwowo-smarowniczych 
lub smarowniczych służą do planowania zaopatrze
nia, właściwego smarowania i kontroli zużycia pa
liw płynnych, ole jów i smarów oraz zbiórki olejów 
zużytych (przepracowanych). Na podstawie tych da
nych powinno być sporządzane zbiorcze zestawienie 
normowanego zużycia paliw płynnych, olejów i sma
rów oraz zbiórki olejów zużytych (przepracowa
nych) na formularzu według wzoru nr 3, załączone
go do niniejszych wytycznych, lub na formularzu 
ustalonym przez zjednoczenie albo jednostkę nad
rzędną, dostosowanym do potrzeb przedsiębiorstwa 
(zakładu). 

2) Należy ustalić dla cąłego przedsiębiorstwa (zakła

du) oraz poszczególnych wydziałów produkcyjnych, 
siłowni, wydziałów pomocniczych, transportu itp. 
normy (wskażniki) zużycia olejów i smarów, które 
powinny być wpisane do zbiorczego zestawienia za

do niniejszych wytycznych, lub formularzu ustalonym przez 
zjednoczenie albo jednostkę nadrzędną, dostosowanych do 
potrzeb przedsiębiorstwa (zakładu). 

8. Wydane ilości paliw płynnych, olejów i smarów do 
maszyny, zespołu maszyn lub innych celów powinny być 

kontrolowane i odnotowane na kartach rzeczywistego zuży
cia paliw płynnych i materiałów smarowniczych na formula
rzu według WZOTUnr 6, załączonego do niniejszych wytycz
nych, lub na formularzu ustalonym przez zjednoczenie albo 
jednostkę nadrzędną, w dostosowaniu do potrzeb przedsię
biorstwa (zakładu). 

§ 4. 1. Czynności smarowania wykonują smarownicy 
bądź pracownicy obsługujący maszynę lub urządzenie, któ" 
rzy powinni być dokładnie zapoznani z instrukcjami smarow
niczymi obsługiwanych systemów. 

2. Smarownicy i personel wykonujący czynności gospo
darki paliwowo-smarowniczej powinni być: 
1) odpowiednio przeszkoleni w zakresie techniki paliwowo

smarowniczej, 
2) wyposażeni w niezbędny, prawidłowi sprzęt smarowni

czy oraz urządzenia manipulacyjne. 

potrzebowania (formularz według Wzoru nr 3). Nor- / II. 'Zbiórka l regeneracja olejów zużytych (przepracowanych). 
my (wskaźniki) te powinny być odniesione do pro
dukcji podstawowych asortymentów, zuźycia surow
ca, energii elektrycznej, przejechanych kilometrów 
itp. jednostek odniesienia, charakteryzujących pod
stawową działalność poszczególnych wydziałów oraz 
danego zakładu-przedsiębiorstwa: '. -

3) Normy (wskaźniki) zużycia, o których mowa w 
pkt 2, mógą być ustalane dla grupy zakładów

przedsiębiorstw jednej branży przez jednostkę wio- '. 
dącą tej branży. Pozostałe normy (wskaźniki) zu
życia powinni zat\vierdzać dyrektorzy zjednoczeń 
(jednostek nadrzędnych) bądź dyrektorzy przedsię
biorstw (zakładów), zgodnie z przepisami instruk
cji szczegółowych, o których mowa w § 1 pkt 1 
uchwały nr 373 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 
1966 r. w sprawie usprawnienia gospodarki paliwa
mi płynnymi do silników spalinowych, olejami mi
neralnymi i smarami (Monitor Polski z 1967 r. Nr 3, 
poz. 12). 

6. W ce lu zapewnienia dokonywania wymiany olejów 
1 smarów w ustalonych okresach nal eży sporządzić terminarz 
wymiany na formularzu według wzoru nr 4, załączonym do 
niniejszych wytycznych, lub formularzu ustalonym przez 
zjednoczenie albo jednostkę nadrzędną, dostosowanym do po
trzeb przedsiębiorstwa, (zakładu); terminarz ten powinien za
wierać: 

1) nazwę maszyny lub urządzenia, 
2) nr karty smarowniczej, 
3) nr punktu na karcie smarowniczej, 
4) gatunek oleju lub smaru, 
5) ilość oleju lub smaru do jednorazowej wymiany, 
6) termin wymiany, 
7) ilość oleju zużytego (przepracowanego) do zwrotu. 

7. W celu prawidłowego gospodarowania paliwami płyn
nymi do silników spalinowych, olejami i smarami zużywany
mi do celów nie objętych zbiorczym zestawieniem, o którym 
mowa w ust. 5 pk t l, np. do celów technologicznych (z wy
łączeniem produktów stosowanych do celów grzewczych), 
pierwszych napełnień maszyn i urządzeń produkowanych 
przez przedsiębiorstwa (zakłady), mycia i k onserwacji wyro
bów itp. - powinno być sporządzone zestawienie zapotrze
bowania paliw płynnych, olejów i smarów zuźywanych do 
celów technoIogicznych oraz odzysku olejów zużytych (prze
pracowanych) na formularzu według wzoru nr S, załączonego 

§ 5. W celu opóżnienia procesu powstawania zmian 
własności fizyko-chemicznych olejów mineralnych, obniżają

cego ich wartość uźytkową, któremu ulegają one w czasie 
'ich stosowania, należy: 

1) dobierać starannie olej do warunków pracy urządzenia, 
2) zapobiegać przenikaniu do olejów jakichkolwiek zanie

czyszczeń, jak pył, piasek, woda itp., 
3) 
4) 
5) 

ograniczać płaszczyznę zetknięcia oleju z powietrzem, 
utrzymywać temperaturę oleju na przepisanym poziomie, 
stosować urządzenia do stałego lub okresowego filtro
wania oleju. 

§ 6. Oleje, które wskutek zmian fizyko-chemicznych nie 
mogą być nadal stosowane zgodnie z pierwotnym przeznacze
niem, są olejami zużytymi (przepracowanymi) i podlegają 

obowiązkowi zbierania i regeneracji. 
§ 7. Obowiązkowi zbierania i regeneracji podlegają rów

nież oleje: 
1) które , pomimo stosowania uszczelnień punktów smaro

wania, wyeliminowania nadmiernego dawkowania ole
jów i stosowania innych zabiegów, wyciekają z maszyn 
i urządzeń, 

2) stosowane do obróbki metaU (poza emulsjami olejowymi), 
3) zbierane za pomocą czyściwa odpadkowego (szmaty, pa

kuły), 

4) zbierane z odolejaczy i łapaczek olejowych . . 
§ 8. 1. We wszystkich komórkach ruchowych należy 

umieścić naczynia do gromadzenia ścieków olejowych zebra
nych z poszczególnych punktów smarowania, zaopatrzone w 
odpowiednie gęste sita. ' Ponadto naczynia te powinny być 
zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do 
zbieranych olejów. 

2. Przy manipulacjach zbierania, przelewania i transpor
towania olejów zużytych (przepracowanych) należy zwracać 
baczną ~wagę, aby nie uległy one zanieczyszczeniu lub -za
wodnieniu. 

§ 9. Przedsiębiorstwa (zakłady) powinny posiadać odpo
wiednią ilość beczek lub zbiorników do magazynowania ole
jQw zużytych (przepracowanych). Zbiorniki powinny posia
dać urządzenia do podgrzewania oleju i do odpuszczania wy
dzielonej wody oraz osadzania zanieczyszczeń mechanicz
nych. 

§ 10. 1. Regeneracja olejów zużytych (przepracowanych) 
polega na oczyszczeniu ich z substancji obcych, które w toku 
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stosowanial w ruchu w sposób' ~ech~nic'lny lub .wskutek pro
cesów chericzn/ch _ na?rOmadzlły. ~Ię l~~ w. n~e~ powsta-ly, 
oraz na przywrocemu lm własnoscl oleJow sWlezych. 

2. za1 1żnie od rodza'ju zani€czyszczeń' i od stopnia -zmian 
własności pleju przyvnócenie pierwotnych własności oleju 
może się ograniczyć do dokładnego usunięcia zanieczys'l'cz'eń 
mechanicZIj.ych (regeneracja me-chaniczna) bądź też będzie 

wymagało Izastosowania procesów chemicznych (reg.eneracja 
chemiczna) . 

3. Regenerację mechaniczną, polegającą na wydzi_elaniu 
wody i zan?eczyszczeń mechanicznych przez odstaw anie, osia
danie, od"Virowywanie, filtrowanie itp. sposoby oczyszcza
nia olejóW! zużytych (przepracowanych) - powinny przed
siębiorstwa (z!'!kłady) przeprowadzać we własnym zakresie. 

§ 1 L IZbiercmie i odprzedaż olejów mineralnych zu,ży
tych (przepracowanych) do regeneracji chemicznej należy 
wykonywa\:: zgodnie z za-rządzeniem Ministra Przemysłu Che
miczneao ~ dnia 6 kwietnia 1968 r. w sprawie cbowią2iku 
zbierani~ ~ odprzed,aży olejów minera'lnych zużytych (prze
pracowany;ch) (Monitor Polski Nr 18, poz. 115). 

§ 12. 'Plany zbiórki i wykor2iystania olejów zuźytych 

(przepracowanych) powinny być u'i!goclnione z właściwymi 
terenowo 'jednostkami wojewódzkimi Centrali Produktów 
NaftowycH "CPN". 

III. Zalues czynności kierownika komórki organizacyjnej 
lub osoby iodpcwiedziallleJ za gospodarkę paliwowo-smarow

niczą w jednosikach naczelnych l.nadrzędnych. 

§ 13. Na stanowiska kierownicze w zakresie gospodarki 
""aliwowo-smarowniczej lub osób odpowiedzialnych za tę go
spodarkę w jednostkach naczelnych i nadrzędnych należy 

powoływać inżynierów (techników z długoletnim stażem pra
cy), posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu tech
niki paliw0wO-Smaro.wni.czej. 

§ 14. Ustala się następujący ramowy zakres czynności 
kierownik1 komórki organizacyjnej lub osoby odpowiedzial
nej za gospodarkę paliwowo-smarowniczą w jednostkach na
czelnych i I nadrzędnych: 

1) nadzór, nad całokształtem gospodarki paliwowo-smarow
niczej" wprowadzenie postępu techniczneg-o zgodnie z in
strukcją, oraz przepisami z zakresu tej gosp_odarki oraz 
opracowywanie instrukcji dla jednostek podległych, 

2) współpraca z branżowymi placówkami - naukowo-badaw
czymi oraz b.iurami konstrukcyjnymi w zakresie wprowa
dzania ' postępu technicznego w gospodarce paliwowo
smaro,ivniczej, 

3) koord'}[nowanie prac komórek organizacyjnych odpowie
dzialnl[ch za gospodarkę paliwowo-smarowniczą w podle
głych jednostkach, szczególnie w zakresie ustalania norm 
(wskaźników) zużycia- dla typowych maszyn i urządzell 
oraz prGb przy ustalaniu właściwych gatunków paliw 
płynnych, olejów i smarów, 

4) analizowanie nor~ (wskaźników) zużycia paliw płyn
nych, olejów i smarów w podległ'ych jednostkach; ini
cjowanie- rewizji lub ustalania nowych norm zużycia pro
duktó,,~ naftowych na podstawie uzyskimego doświad
czenia, 

5) nadzórl nad organizacją zbiórki olejów zużytych (prze
pracoWlanych) i usta-lanie norm (wskaźników) zbiórki, 

6) kontrolowanie pracy komórek smarowniczych i fachowe 
• poradnictwo z te j dziedziny; opracowywanie wniosków 

pokontrolnych oraz czuwanie nad ich realizacją, 
7) wspó łpraca z pionami szko!eniowymi przy organizowa

niu kursów dla pracowników wykonujących czynnoś ci 
związane z gospodarką paliwowo-smarowniczą, 

8) przenoszenie usprawnie-ń i osiągmęc przodujących ko
mórek paliwowo-smarowniczych do innych podległych 
jednostek oraz opiniowanie wniosków w sprawie pre
miowania służb smarowrriczych w podległych jednost
kach, 

9)- systematyczne informowanie podległych jednostek o 
osiągnięciach i postępie techniki paliwowo-smarowniczej 
w kra.ju i za granicą. 

IV. Zakres czynności kierownika komórki organizacyjnej 
lub osoby odpowi"ed:Zialnej za gospodarkę paliwowo-!!marow

niczą w przedsiębiorstwie (zakładzie}. 

§ 15. Czynności kierownicze w zakresie gospodarki pa
liwowo-smarowniczej lub osoby odpowiedzialnej za tę gospo
darkę, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa (zakładu), po
winny być powierzone inżynierowi lub technikowi, posiada
jącemu specjalistyczne przeszkolenie z zakresu gospodarki 
paliwowo-smarowniczej. - ' 

§ 16. Ustala ~ię następujący ramowy zakres czynności 
kierownika komórki organizacyjnej lub osoby odpowiedzial
nej za gcspodarkę paliwowo-smarowniczą -prz,edsiębiorstwa 
(zakładu) : 

l) sporządząnie I aktualizowanie dokumentacji paliwowo
smarownicze j, 

2) przystosowanie przepisów i instrukcji o gospodarce pa
liwowo-smarowniczej do lokalnych warunków i wprowa
dzanie tych instrukcji w życie, 

3) kontrolowanie prawidłowości działania systemów sma
rowniczych oraz urządzeń w ruchu i po remoncie, 

4) kontrolowanie własności pracujących paliw płynnych,r 
olejów i smarów, 

5) instruowanie pracowników wykonujących czynności sma
rowania (smarownicy i obsługa maszyn), podnoszenie ich 
kwalifik acji z zakresu gospodarki paliwowo-smarowni
czej, kontrolowanie ich pracy i propagowanie oszczęd- 

ności zużycia paliw płynnych, olejów i smarów oraz 
zbi:órki olejów zużytych (przepracowanych), 

6) badanie uszkodzeń, których przyczyną było niewłaści
we smarowanie lub stosowanie niewlóściwych paliw płyn
nych, oraz opracowywanie wniosków zmierzających do 
przeciwdzialania pod-obn ym uszkodz-enioffi, 

7) dokonywanie odbiorów technicznych otrzymanych pa
liw płynnych, olejów i smarów, 

8-) ustalanie i kontrolo' ... ·anie spos-obu pr.zyjmowania, ma-ga:
zynowania- i wydawania paliw płynnych, olejów I sma
rów oraz kontrola stosowania przez pracowników maga, 
zynu instrukcji i przepisów obowiązujących w tym za
kresie, 

9) opiniowanie pomysłów racjonalizatorskich z dzi.edziny 
gospodarki paliwowo-smarowniczej, 

10) ustalanie zużycia i współpraca w sporządzaniu i zatwier
dzaniu p!.anów zaopatrzenia w paliwa płynne, oleje i sma,. 
r y oraz zbiórki olejów przepracowanych, 

11) wspóip raca przy ustalaniu no.rm zapasów produktów 
naftowych, 

.12) kontrolowanie -prawidłowości zapisów rozchmiu paliw 
płynnych, o[.ejów i smarów, sporządzanie zestawień zu
życia, kontrolowanie ustalonych norm (wskaźników) zu-

. życia, sporządzanie na życzenie władz nadrzędnych i jed
nostek upoważnionych do kontroli gospodark i paliwowo
smarownicze j materiałów ilustrujących stan tej gospo
darki w przedsiębiorstwie (zakładzie), 

13) analizowanie osiągniętych norm (wskaźników) i opraco
wywanie sposobów ich polepszenia, 

14) organizowan ie i przestrzeganie wykonania planów zbriór
ki ole jów zużytych (przepracowanych) . 
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V. Kontrola gospodarki paliwowo-smarowniczej. 

§ 17. Kontrola gospodarki paliwowo-smarowniczej w 
przedsiębiorstwach (zakładach) powinna być przeprowadza
na przez kierujące tą gospodarką komórki organizacyjne 
jednostek naczelnych i nadrzędnych. 

; 

§ 18. 1. Kontrola gospodarki paliwowo-smarowniczej po
lega na badaniu: 

. 1) stanu organizacji gospodarki paliwowo-smarowniczej 
i zgodności tego stanu z obowiązującymi przepisami, 

2) prawidłowości doboru paliw płynnych, olejów i smarów 
do poszczególnych punktów zużycia, 

3) prawidłowości ustalonych norm (wskaźników) zużycia 
dla poszczególnych punktów i wprowadzaniu postępu 
technicznego w tym zakresie, 

4) kształtowania się wysokości poboru mocy elektrycznej 
przez poszczególne maszyny i urządzenia w zależności 
od warunków smarowania i wyciąganiu wniosków zmie
rzających do jej zmniejszenia przez poprawę gospodarki 
smarowniczej, 

5) · wydanych przepisów i terminarza wymiany olejów oraz 
usuwaniu stwierdzonych niewłaściwości, 

6) zgodności z przepisami: przyjmowania, badania, maga
zynowania i wydawania oraz właściwego udokumento
wania rozchodów paliw płynnych, olejów i smarów, 

7) prawidłowego stosowania przepisów dotyczących zbiór
ki olejów zużytych (przepracowanych), 

8) uszkodzeń maszyn, których przyczyną było stosowanie 
niewłaściwych paliw płynnych lub produktów smaro-, 
wych. 

,9) prawidłowości zapisów w podstawowych dokumentach, 
służących do ustalania norm (wskaźników) zużycia "pa
liw płynnych, olejów i smarów, 

10) zgodności norm (wskaźników) zuźycia paliw płynnych, 
olejów i smarów z ustalonymi normami (wskaźnikami) 
zużycia tych produktów~ 

2. Wyniki kontroli powinny być ujmowane odpowiedni
mi sprawozdaniami, zawierającymi wnioski i sposoby ich rea
lizacji. 

§ 19. Inspektorzy techniki paliwowo-smarowniczej "CPN" 
przy wykonywaniu kontroli przestrzegania zasad zawartych 
w niniejszych wytycznych (§ 2 zarządzenia) obowiązani są 
również do prowad:zenia w tym zakresie instruktażu. 

Załącznik do wytycznych dotyczących 
organizacji gospodarki paliwowo-sma
rowniczej 

Wzór nr l: 

KARTA PAliWOWO-SMAROWNICZA MASZYNY - URZĄDZENIA 

(schemat 'Punktów smarowniczych na odwrocie) 

•.................. ..................................................... 
nazwa przedsiębiorstwa (zakładu) 

miejsce ustawienia maszyny 

nr instrukcji smarowniczej 

........................................................................ 
nazwa maszyny - urządzenia (oznaczenie wg PN· 

lub zakładu) 

nr inwentarza nr konta 

numer ewidencyjn!J 
karty 

Normowane zużycie całkowite olejów i smaróW .................. kgJ ....... ................... :.~ ...... . 

Pkt na fyS. 

l 

. jednostka odniesienia 

Ilość Gatunek Nazwa mięjsca jednakowych materiału System (mechanizmu) punktów smarowni- smarowania smarowania smarowania czego . 

2 3 4. 5 

Ogólne zużycie w miesiącu (średnio): 

a) paliw płynnych ._ .... , .. , ..... ~ ........... . 
b) olejów . __ . __ . ________ ..... __ ...... ___ _ 
c) smarów stałych _________ _ 

Wykaz paliw płynnych, olejów i smarów 

Nazwa produktu 

zasadniczego I 
nazwa I nr normy . 

zastępczego 

CzęstotlI-
wość smaro· 

wanla 

6 

Zużycie na: Odz/Jsk olejów 
dolewki Okresy zużytych 

napełnienie i smarowa- wymiany (przepracowa-
kg nie bieżące nych) 

kg kg 

7 . 8 9 10 

Ogólny odz!Jsk olejów zużytych 
(przepracowanych) w miesiącu: · 

Zużycie paliw płynnych 

Gatunek paliwa I Norma 
(wskaźnik zużycia) 

I 
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KARTA SMAROWNICZA MASZYNY ~ URZĄDZE.~IA 
(schemat punktów smarowniczych na odwrocie) 

----iiazwaprzeds-iębiorstwa-(ziikiadiIT----

~---------------------------------------------------,-------
miejsce ustawienia maszyny 

Normowane zużgcie całkowite olejów i smarów .................. kg! 
Jednostka odniesienia 

Zużycie na: 

Poz. 114 

Wzór nr 2. 

Ilość jedna- Gatunek Częstotli-
Pkt Nazwa miejsca kowych materiału Sus tern wość sma- napełnienie dolewki Okresy Odzysk olejów 
na (mechanizmu) punktów smarowni- smarowania rowania (wymianę) I smarowa- wymiany zużyl!Jch 

fyS. smarowania smarowania czego nie bieżące (przepracowanych) 
kg 

- 1 2 3 4 5 I 6 I 7 

I I I I I 
Ogólne zużycie w miesiącu (średnio): 
a) olejów ...... .... ..... ... . ........ .... ............ .. ...... .. ·· .. 
b) smarów stałych ......... _ ................................. .. 

Wykaz olejów i smarów 

Nazwa produktu 

zasadniczego 

\ 
zastępczego 

nazwa I nr normy 

I 

I 
kg 

8 9 

I I 
Ogólny odzysk olejów zużIJtgch 
(przepracowanych) w miesiącu: 

10 

Wzór nr 3. 
Kwartał ......... Rok ...... 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NORMOWANEGO ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DO SILNIKÓW SPALINOWYCH, OLFJÓW I SMARÓW ORAZ ZBIÓRKI 
OLFJÓW ZUŻYTYCH (PRZEPRACOWANYCH) 

Norma (wskaźnik) zużycia olejów i smarów 

•••••• • ••••••••• ••• •••••• • • •••• • 0 •• , •••••• •• • • ••••••• • ••••••• • •••••••••• 

kg ..... _ . ...... .... ............ ....... . .. 
jednostka odniesienia 

data i nazwisko opracowującego zestawienie 

··Nr ewi- Nazwa Kwartalne z a p o t r z. e b o w a n i e w kg 
dencyjny maszyny 

I 
Nazwa wydz:ału karl!J pa-

Ilość 
np. 

liwowo- ident. olej 
smarow- ... ... 

- maszyn maszyno-
niczej wy4 .-

1 
............. . 

1
• UJ'Jdziałowa norma (lskaŹnik) LŻYcia Olejów i smaJów na je~ostkę ocJiesienia 
1 I 1 1 1 1 I . 

I Razem w kg 1 1 1 1 I 1 -+----+----
1 Odzysk olejów zużyt!Jch (przepracowanych) 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 I 1 1 1 , , , 
1" ........... -( .. wydziałowa norma )wSkaŹnik) ,UŻYcia OI,jÓW i sma,ów na jedrostkę odnlesie~ia , 

, Razem w kg I" 1 ,_-+, __ ----c:--__ _ 
, Odzysk olejów zużytych (przepracowanych) I I 1 , I 

Razem dla całego przedsiębiorstwa (zakładu) w kg 1 'I I --1,;-.---+-----
Odzysk oleju ~u~!Jtego (przepracowanego) dla I I I I I 
całego przedSIębIOrstwa (zakładu) w kg . . 

Ogółem zapotrzebowanie dla całego przedsiębiorstwa (zakładu): 
a) paliw płynnych .................. : ............ .. 
h) olejów ........................................... .. 
c) smarów ..... ....... ................. .... .... ..... . 
Ogółem odzysk olejów iużYl!Jch (przepracowanych) 
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TERMINARZ WYMIANY OLEJÓW I SMARÓW Wzór nr 4. 

nazwa przedsiębiorstwa (zakładu) 

nazwa jednostki nadrzędnej data i nazwisko opracowującego terminarz 
t 

.. Numer pun~ Gatunek Ilość Dzień wymiany Ilość oleju zużytego 
Lp. Nazwa maszyny lub ~rządzenia Numer kar!!J ktu na karcie oleju do IU!Jmiany w miesiącu: (przepracowanego) 

smarowania smarowania lub smaru w kg 

+1+1- -I do zwrotu 
XII -----

I l 2 3 4 5 6 18 19 
~ ' .. 

Wzór nr 51 
nazwa przedsiębiorstwa (zakładu) 

Kwartał ' ..... .. ............... : ..................................................... . 

ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA PALIW PŁYNNYCH, OLEJÓW I SMARÓW ZUŻYWANYCH DO CELÓW TECHNOLOGICZNYCH 

Norma Przewidywany odzysk ' 

Nazwa (wskaźnik) Zużycie pro- produktów przepracowa-

Lp. 
/ Nazwa plocesu zużycia produktu zuż/Jcla duktów nych 

Uwagi 
na jednostkę w kg do wtórnego do zwrotu 
odniesierlia zużycia CPN 

) 
, 

2 
. 

3 4 5 6 7 8 

Roczne zapotrzebowanie wg gatunków Roczn!] zwrot olejów przepracowan!]ch 
grupa 

I 
ilość w kg 

I 
II 

III 
IV 

nazwa produktu ilość w kg 

Wzór nr 6. 

nazwa przedsiębiorstwa (zakładu) lub miejsce zuż!]cia nazwa maszyny lub określonego celu zużycia 

KARTA RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH I MATERIAŁÓW SMAROWYCH W ROKU ................ .. 

Norma (wskaźnik) zużycia ......... kg! ................................ . 
jednostka odniesienia nr inwentarza nr konta 

Ilość w kilogramach wg galunków 

Data poboru Nr kwitu np. olej ma-I I I 1 I I I szynowy 6 ......... ......... 
I 

Styczeń 

I 
Razem miesiąc -
Ogółem miesiąc 

I 
Luty 

I 

I 
Grudzień 

I 
Razem miesiąc 
Ogółem miesiąc 

Razem rok 
Og6.1em rok 

Zużycie na jednostkę odnies~enja *) 

*) Podać zużycie na jednostkę, do której została odniesiona norma zużgcia. 

.. 


