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§ 9. Sieci gazowe eksploatowan,e, które mają być: przy- ' 
stosowane do pracy przy zmienionych parametrach lub przy 
zmienionym rodzaju paliwa gazowego, należy przyjmować 

do dalszej eksploatacji po spełnieniu warunków określonych 
w § 3 ust. 1 pkt l ~ 2, z tym że obowiązek przeprowadzania 
prób wytrzymałości dotyczy sieci średniego i wysokiego ciś
nienia przystosowywanych -do pracy przy wyższym ciśnieniu. 

§ 10. Eksploatację sieci gazowych należy prowadzić w 
sposób uniemożliwiający powstanie mieszaniny wybuchowej. 

§ 11. Podczas eksploatacji sieci gazowych należy w sta
cjach gazowych oraz w innych wyznaczonych punktach kon
trolnych prOwadzić zapisy dotyczące co najmniej przepływów 
i ciśnień. 

§ 12. 1. Programy pracy sieci gazowych wysokiego ciś

nienia powinny być opracowywane nie rzadziej niż jeden raz 
w roku i powinny być bieżąc'o aktualizowane. 

2. Progrąmy pracy powinny zapewniać najbardziej eko
nomiczne rozdzielanie paliw gazowych. W programach na
leży w szczególności uwzględniać: 

l) wymaganą niezawodność zasilania odbiorców przyłączo
nych do sieci gazowych, 

2) właściwe parametry paliw gazowych, 
3) zmniejszenie strat paliwa przy przesyłaniu i rozdziela-

niu paliw gazowych. 
, § 13. 1. Analizy technj.czno-ekonomiczne pracy sieci 
gazowych' powinny być opracowywane nie rzadziej niż jeden 
raz w roku. 

2. W analizach (ust. ' 1) należy uwzględniać w szczegól
npści: 

l) stopień wykorzystania zdolności przesyłania paliw ga
zowyc;h w określonych warunkach, 

2) ocenę wielkości strat paliwa pr'zy przesyłaniu i rozdzie
laniu paliw gazowych, 

3) ocenę stanu technicznego sieci gazowych, 
4) liczbę, rodzaje .i przyczyny zakłóceń, i awarii. / 

§ 14. Stan techniczny sieci gazowych oraz ich zdolność 
do dalszej pracy w danych wa'runkach eksploatacji powin
ny być oceniane na podstawie wyników przeprowadzanych 
okresowo oględzin i przeglądów. 

§ 15. L Oględziny sieci gazowych należy przeprowa
dzać nie rzadziej niż : 

l) jeden raz ,na miesiąc - sieci niskiego i średniego ciś

nienia, 
2) jeden raz na dwa tygodnie - sieci wysokiego ciśnienia , 

3) na bieżąco - w stacjach gazowych ze stałą obsługą. 

2. Podczas przeprowad;nmia oględzin należy w szcze
gólności sprawdzać: ' 
1) stan wyposażenia rurociągów i stacji gazowych, 

2) wskazania przyrządów pomiarowo-kontrolnych, 
3) stan podpór i zawieszeń, 
4) stan studzienek i kanałów oraz- stopień osiadania przy'~ 

krycia rurociągów, 
5) stan oznaczeń tnis sieci gazowych, 
6) stan rurociągów w miejscach skrzyżowań z rzekami, 

liniami kolejowymi i drogami, ' 
7) szczelność rurociągów i wyposażenia. 

§ 16. 1. Przeglądy sieci gazowych należy przeprowadzać 
nie rzadziej niż jeden raz w roku, z tym że przeglądy , zawo
rów redukcyjnych i szybko zamykających należy przeprowa
dzać co najmniej co pół roku, a zaworów bezpieczeństwa 

i filtrów - co najmniej jeden raz na kwartał. 
2. Przeglądy sieci gazowych powinny obejmować: 

l) szczegółowe oględziny w zakresie określonym w § 15 
ust. 2, 

2) sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa i szybko 
zamykających, 

3) sprawdzenie działania zaworów redukcyjnych, 
4) czynności konserwacyjne zapewniające poprawną pracę 

sieci gazowych. I 

§ 11. L Instrukcja o eksploatacji sieci gazowych powin
na określać w szczególności: 
l) zakres i zasady kontroli wytrzymałości i szczelnbści sieci 

gazowych, 
2) zasady postępowania przy działaniu ,zaworów bezpieczel\

stwa i szybko zamykających, a także w razie zakłóceń 
w ich działaniu, 

3) zakres i zasady kontroli pracy urządzeń do nawaniania 
gazu, 

4) zakres i z?sady kontroli , pracy i stanu uT2;ądzeń ochrony 
przeciwkorozyjnej czynnej, 

5) zakres i zasady kontroli stanu powłok izolacyjnych sieci 
gazowych, 

6) czynności, które należy wykonywać po opróżnieniu sieci 
gazowych, .' 

7) terminy prowadzenia zapisów (§ 11). 
2. Część składową instrukcji stanowi schemat sieci ga

zowych z oznaczeniem wYPosnżenia sieci. Schemat ten po
winien być wywieszony w widocznym i dostępnym miejscu, 
w pomieszczeniu wyznaczonym przez osobę sprawującą do
zór nad eksploatacją sied gazowych. 

§ 18. W razie przerwy w eksploatacji sieci gazowych 
dłuższej niż sześć miesięcy dalsza eksploatacja sieci może 
być prowadzona po ponownym przeprowadzeniu prób wy
trzymałości i szczelności. 

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Górnictwa Energetyki: w z. E. Porąbka 
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' ZARZĄDZENIE MINISTRA OSWIA TY I WYCHOWANIA 

z dnia 14 kwietnia 1972 r. 

zmieniające zarządzenie MIDIstra Oświaty ' w sprawie zasad l warunków prowadzenia niepaństwowych szkół l Innych 
placówek oświatowo-wychowawczych. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia lS lipca 1961 r. 
o rdzwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. z 1961 r. 
Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i Ż 1972 r. Nr 16, 
poz. 114) zarządza się, ~o następuje: 

,:' J 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 
1965r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepań
stwowychszkół i innych placówek oświatowo-wychowaw
czych (Monitor Polski Nr 13, poz. 48) wprowadza się nastę~ 

pujące zmiany: ' 
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l) występujące w t~kście wyrazy "Minister Oświaty" za- ' 
stępuje się wyrazami "Minister Oświaty i Wychowania" 
w odpowiednim przypadku; 

2) w § 3 dodaje się ustęp 4 w .brzmieniu: 
. ,,4. Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłop

ska", Centralny Związek Spółdzielczości Pracy oraz 
Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego do 
wniosku o zez\volenie na prowadzenie szkół dołą

czają jedynie dokumenty wymienione .w ust. 2 pkt l 
oraz opinię kuratorium okręgu szkolnego o celo
wości i przydatności społecznej oraz gospodarczej 
szkoły."; 

3) w § 4: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Minister Oświaty i Wychowania w wydanym ze. 
zwoleniu wyznacza organ administracji szkolnej 
prezydium rady narodowej właściwy do sprawo
wania nadzoru nad działalnością oświatową orga
nizacji, 'osób prawnych i fizycznych otrzymują-

. cych zezwolenie na prowadzenie tej działalności 
oraz nad placówkami prowadzonymi przez te or
ganizacje, osoby prawne lub fizyczne,"'; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Minister Oświaty 'i Wychowania może w zezwo

leniu zastrzec wydawanie organizatorom ' placó
wek poleceń w sprawie programów, podręczni

ków, pomocy naukowych, egzaminów, nadzoru 
pedagogicznego, kwalifikacji oraz doskonafenia 
kadry pedagogicznej w komórkach zarządzania, 
nadzoru i w placówkach oświatowo-wychowaw
czych."; 

4) w § 6: 
a) w ust. 2 skreśla się zdanie końcowe, 
b) dodaje się nowy .ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Organ administracji szkolnej może zwolnić wnio
skodawcę od przedstawienia niektórych danych 
określonych w ust. 2.", . 

c) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje kolejny numer 4; 

5) dodaje się nowy §6a w brzmieniu: 
,,§ 6a 1. Organ administracji szkolnej, o którym mowa 

w § 4 ust. 2, może odstąpić od wymagań okreś
lonych w § 6 ust. 2 i wyrazić zgodę na . zgło
szenie przez organizację zbiorczego wniosku 
zawierającego wykaz placówek przewidzianych 
do uruchomienia w określonym czasie (np-. w 
okresie roku lub półrocza). 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. t,powinien 
zawierać niezbędne dane charakteryzujące po
szczególne placówki; a w szazególności: 
l}. projekt nazwy i szczegółowej lokalizacji 

placówki; 
2) poziom (stopień) kursu i liczbę godzin pro-

gramowych; 
3) liczbę pracowników oraz' ich kwalifikacje, 
4) przewidywaną liczbę słuchaczy; 

5) przewidywany termin uruchomienia i zam
knięcia placówki; . 

6) preliminarz (koszty podstawowe, narzut). 
3. Zbiorczy wniosek po zatwierdzeniu przez organ 

administracji szkolnej, o którym mowa w § 4 
ust. 2, przy . zachowaniu wymagań określonych 
w § 5 ust. 1 .oraz w § 7 . stanowi . podstawę do 
uruchomienia wymieniony'ch w nim placówek .. 

4. Do przedstawiania zbiorczych wniosków mogą 
być upoważnione te organizacje, które według 
oceny organu administracji szkolnej (§ 4 ust. 2) 
zapewniają prawidłowy przebieg pracy placó-
wek. ' 

5. Do placówek uruchamianych na . podstawie 
zbiorczego wniosku mają zastosowanie wszyst
kie przepisy dotyczące placówek uruchamia
nych na podstawie .indywidualnych zgłoszeń, 
z wyjątkiem wymagań zawartych w § 6 ' 
ust. 2."; 

6) w § 8 ust. l pkt 3, 4 i 6 otrzymują brzmienie: 
,,3) kontroluje i ocenia dzałalność oświatowo-wycho

wawczll organizacji i osób prawnych lub fizycznych 
oraz pracę placówek; 

4) udziela personelowi organizacji i placówek instruk
tażu metodycznego i innej . pomocy w reallzacji za~ 
dań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych; _ 

6) udziela lub odmawia zgody na zatrudnienie określo
nych 'Osób w nadzorze pedagogicznym oraz na sta
nowiskach nauczycielskich i wychowawczych;"; 

1) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2, Akta likwidowanych szkól i innych placówek .szko

lllcych przechowujll w okresie prowadzenia działaI
hości oświatowej organizatorzy tych szkół i placó
wek. W razie zaprzestania działalności oświato;vej 
przez organizację społeczną, instytucję oraz osobę 

prawną lub fizyczną akta uczestników dotyczące 

przebiegu i wyników nauczania oraz pieczęcie zlik
widowanych placówek należy przekazać organowi 
administracji szkolnej, o którym mowa w · § 4 
ust. 2."; 

8) § 11 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 11. Organizacje, instytucje oraz osoby ' prawne luh 

fizyczne, upoważnione do prowadzenia placówek, 
obowiązane są do zgłoszenia placówki właściwe
mu organowi administracji szkólnej co najmniej 
na 1 dni przed Jej uruchomieniem."; 

9) w § 13 skreśla się wyraz"bezpośredni", 
10) § 19 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 19. Zarządzenie nie dotyczy: 
1) placówek prowadzonych przez Centralną Radq 

Związków Zawodowych; 
2) kursów prowadzonych przez organizacje spół

dzielcze i społeczne na zlecenie państwowych 
jednostek organizacyjnych na podstawie 
uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 
6 sierpnia 1964 t. w spra~ie niektórych za
sad dotyczących prowadzenia i finansowania 
kursowego szkolenia lub _doskonalenia zawo
dowego (Monitor Polski Nr 58, poz. 274 -z póż
niejszymi zmianami); 

3) sezonowych placówek ,wcza:sów dla dzieci 
i młodzieży; 

4) punktów katechetycznych." 
§ 2. Obowiązek uzyskania ' zezwolenia na prowadzenie 

szkół nie dotyczy szkół pod-ległych Centrali Rolniczej Spół
dzielni . "Samopomoc Chłopska", Centralnemu -Związkowi 
Spółdzielczości Pracy oraz Związkowi Zakładów D,)skonale
na Zawodowego, czynnych w dniu wejśCia w życie- niniej
szego zarządzenia i posiadających uprawnienia szkół pań
stwowych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. " 

Minister Oświaty i :Wychowania: J . . Kuberskl . 


