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Normy Normy Normy 

,Godziny przechowywania ubytków Godziny przechowywania ubytków Godziny przechowywania ubyi~ów 

naturalnych naturalilych naturalnych , 
w %% w %% w%% 

! 

do l 0,03 powyżej 40-41 0,56 powyżej 80-81 ' 0,76 
powyżej 1- 2 0,05 ot 41-42 0,57 

" 
81-82 0,77 

" 
2~ 3 0,08 ot 42-43 0,57 ot 82~83 0,77 

ot 3- 4 0,10 .. 43-44 0,58 .. 83-414 0,78 

.. 4- 5 0,13 II 44-45 0,58 .. 84-85 0,78 
,: 

ot 5- 6 0,15 .. 45-46 0,59 .. 85-86 0,79 

t, 6- 7 0,17 
" 46-47 0,59 .. 86-'-87 0,79 

t, 7- 8 0,19 .. 47~48 0,60 
" 

87-88 0,80 .. 8-9 0,21 .. 48-49 0,60 .. 88-89 0,80 

t, 9-10 .0,23 .. 4~50 0;61 
" 

89-90 0,81 

')-
lO-U 0,25 .. 50-51 0,61 .. 90-91 0,81 

t, 11-12 0,27 
" 

51-52 0,62 
" 

91-92 0,82 .. 12-13 0,29 
tt , 52-53 0,62 

" 
92-93 , 0,82 .. 13-14 0,30 

" 
53-54 0,63 

" 
93-94 0,83 .. 14-15 0,31 .. 54-55 0,63 

" 
94-95 0,83 

t, 15-16 0,32 ot 55-56 0,64 .. 95-96 0,84 

ot 16-17 0,33 
~? 

56-57 0,64 
" 

96-97 0,84 .. 17-18 0,34 ot 57-58 0,65 .. 97-98 0,85 

Ił 18-19 0,35 .. 58-59 0,65 .. 98~99 0,85 

Ił 19-20 0,36 
.~ 59-60 0,66 .. 99-100 0,86 .. 20-21 0,37 .. 60-61 0,66 .. 100-101 -0,86 

2l~22 0,38 61-62 0,67 101-102 - 0,87 .. " " .. 22-23 0,39 
" 

62-63 0,67 - " 
102-103 0,87 

tt 23.,...24 0,40 .. 63~4 0,68 .. 103-104 0,88 .. 24-25 0,41 
" 

64-65 0,68 ' " 10,1--105 0,88 .. 25-26 0,42 
" 65-'-66 0,69 

" 
105-106 0,89 .. 26-21 0,43 

" 66-67 0,69 
" 

106-107 0,89 

i, 27-28 0,44 ., 67-68 0,70 
" 

107-108 0,90 

" 
28-29 0,45 

" 
68-69 0,70 t' 

108-109 0,90 .. 29-30 0,46 
" 69-70 0,71 .. 109-110 0,91 

" 
30-31 0,47 .. 70-71 0,71 .. 110-111 0,91 ' 

t, 31-32 0,48 .. 71-72 0,72 - .. 111-"112 0,92 

tt 320,-33 0,49 .. 72-73 0,72 .. 112~113 0,92 
33-34 0,50 .. 73-74 0,73 113-114 - 0,93 .. .. .. 34-35 0,51 .. 74-75 0,73 Ot 114~115 0,93 . , 35-36 0,52 .. 75-76 0,74 .. 115-116 0,94. 

tt 36-37 0,53 .. 76-77 0,74 ..' 116-117 0,94 

t, 37-38 0,54 tt 77-78 0,75 .. 117:-118 0,95 

•• 38-39 0,55 .. 78-79 0,75 .. 118-119 0,95 .. 39-40 0,56 .. 79-80 0,76 .. 119-120 0,95 

§ 2. Zarządzenie wchodzJ w życie z dniem ogłoszenia _ z mocą od dnia t lipca 1972 r. 
Minister Przemysłu Spożywczego 

195 

Skupu: E. Kołodziej , 
ZARZĄDZENIE PREZESA WY2:SZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z dnia 8 czerwca 1972 r, 

:w sprawie sposobu zgłaszania przez przedsiębiorstwa górnicze osób sprawujących kierownictwo I dozór ruchu zakładów 
górnluych oraz zasad I trybu zatwierdzania tych osób prze'i urzędy górnicze. 

Na podstawie art. 88 ust. 2 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. 
~ Prawo gÓrnicze (Dz. U. z 1961.r. Nr 23, poz. 1l3)zarządzd 
się, co następuje: 

Rozdział t ' 
Przepisy ogólne. 

§ t. Zarządzenie stosuje się do przedsiębiorstw: 
1) wydobywających kopaliny, 
~) budujących nowe zakłady górnicze, 

3) wykonujących roboty przy rozbudowie istniejących za
kładów górniczych-w zakresie dotyczącym tych ro
bót, , 

4) prowadzących prace geologiczne obejmujące roboty gór
nicze lub wiercenia itudzienne, podlegające , przepisom 
prawa, górniczego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 
listopada 1960 r.o prawie geologicznym (Dż. U.Nr 52, 
poz. 303). 

\ 
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ł 2. Użyte w dalszych przepisach . zarządzenia okreś-

leGia: 
l) ;r~~nlłm.ellje - Clznacze f'11npor'.lądzenie p 'rezesa Rady 
M;iDiisłraw% dnia I :s~el"pDja HI66 r. w sp,rawie waru!}
ków ogólnych; nauk.owych I zawod.owych, jiik41D puwin
·ny oopowiaclać osoby kJerownictwa i dozoru ruchu za
kładu ;Qórnjczego 1Dz. U. Nr 31, p,oz. l:SS}, 

2) k ierownictwD J' ~DZ.óln:lCb", -ozna'CZB osoby :kier~w· 
nictwa I dO'zoru ruchu zakładu górniczego. 

Rozdzh ·ł 2 

.. ZgłDs7t~nła do l~łwtef.cbeDjaor82 zatw1eł'duuie Ds6b' 
4iprawl1WYclJ klerownlclw.o l dozórruchll. 

§3, 1. Przedsiębiorstwo 'Zobowią~a'ne do wyznaczenia 
kierownika ruchu lakła<lu górniczego oraz osób sprawują

cych kierownictwo działów mchu ł Dozoru ruchu powinno 
. osoby te zgłosić do zalw'ie,rdz'enia we właściwym okręgo

. wym ur!ędzie górniczy.m. 

2. Jeżeli Da kierownika ' ruchu zakładu górniczego wy
WUlao.tl() -rlYT.ek ,tor.a (kieT,o W'Qóik .ll'ttedsięblors'twa, '%g los ze-
1I;;a te] lPSO'by 4ot-on1J~ jec2n-ostk a or'ga ni lac-y jaa , ttón be.z
pośrednIo n • .c:iIz'OJ'.u~ i ko.ntrc1u}edzl:ałaln;Gsć , 'przedsiębior
stwa. 

§ 4. 1. 'Wniose'ko z&wl.erdze;n:ie .na stanowisko w 
][:ier.ownidwJe lub dozorze ruchu .pow.inlenzawierać: 

. ,al rilIiw.ęJ $ł~dLihę }e,c;).nosfkj zgł.aszat-ilcej. 
2j 1D1I-zw;i:sso j imię ' .osoby -zgtas.zaMj. 
3) oznaczenie -zakładu górnicz,eg.o lstanDwiskB w kler<l)'w

nictwie lub do'Zorze ruchu, oa które osoba -zgłaszana ma 
byt 'zatwierdz.oM, 

4) powolanie ostatniej decyzjł' okręgowego urzędu górni
Cz1!90 dotyezq'C1:!; ~a1wienhenia daneJ ()suby. 

2. Do wniosku załącza się: 

1) zakres czynności . ustalo'ny dla stanowiskaobjęlego zgło
szeniem. 

2) oświadczenie .osohy zglasz~.o.ej. stwieIdzaji4c.e zn.aJomość 
zakładu gornicze'go w zakre'sie niez.będnym do wykony
wania czynności na stanowisku określonym we wnio
sku; oświadczenie to powinno być potwierdzone prze'! 
kier.ownika ruchu zakładu górniczego, a w razie zgło

n~n1. 'lHl 'S't<aMMs1tO kl-erownih ruchu - pIlez dyrek
tor'!! przedsiębiofslwe lut Jedn05lkl nadrzędnej, 

3) życiorys osoby -zgłasza nej. , 

3., Je.iell wniosek obejmuJe zgłoszenie 'do zatwierdzenia 
osoby. która .niebyla dotychczas ' zatwierdzona na jakiekoI- ' 
w.ielt s!anowis\Q w kierownictwi.e lub dozorze rucQu, do 
wniosku pawiony być zaJączone ponadto: 
lJo,śwjadcz-enjeo.soby zgI.asl.anejo ,posiadaniu ebywatel

stW<8 ,polskIego, 
2} oświitdcz'e'm,i~ oOsoby :zgłasziliIlej. ~ nJe ;jest Poz,baw-iona 

Ji)f15W pu~,ic/lioy-c ,b i O'bywatelski-ch prcaw GOUO!I'"owy,ch ant 
tet ł'.awiesron8 lab pozba wi-ona 'pra wa wykonywania 
okr.eś,lonydl 'czy,nooś.ci prawom~cDym wyr.okie.m s.ądo. 
wym lub orzeczeniem komisjI dyscyplinarnej, 

'3} uwi<ef'lytelnnony odpis ~">l'p'>oml1 lub§wladecJtwa stwier
(\za;q'Ceg'O 'PO'Sladani1! vr~e~ 1!)S~~ ~las~aną kwaHHka-' 
cJI naukowych, 

4) dDlNOOy stwi.erdza}ące ,pr,zebieg ,praktykJ zawodowej oso
by zgłaszanej, ze szczegolnym podaniem okresów pracy' 
J .zajm-Gw.anych .slallowisk, 

4. Jeżeli wniosek ,dot fay .oSOO)' uprzednJo .lal wi ecdzo
nej plzez iIUl'Y .obęgowy urząd góraiczy, pue&;i.ę bi.orslw.o 
przesyla odp,iswniosku & wiadonwśd tego ulu:d.o~ vlu.ęg.o
wy .llrząa góIlil.lczV po ;()tflZym:'Hl~i.I odpisu wniosk.1l przesfla 
nJ.elw.ł4XzBie .akta załwi.enJzenia lhGej osoby .00 okręgowego 
urzędu górniczego, do któle.go wpłynął wllio:S.ek o llOwe za-
twierd.zenie, . 

ł 5. J~żeH 0600'11 zały,'lie·rdz"'nt! (la slano\wisku iii' kle-
rownktwi.e lub -a-ozOtt.e rudlU pnesiaje pelnic funkcję w 
kit!f-GWflklwl<e. lub dororz~ ru-chu, przedsiębio rstwo .ob.owi,
'Z.ne Jest nł-ez'W~ocmłe %a-wiad~młt G tyUl ok.r~owy :urząd 
górniay, pooając pnytty>oę lJ<I'P"Estanl.a pełn'ienia tej funk
cji. 

§ 6. 1. Decyzja w sprawie 'lałwierd.zenia okreśilonej 
osoby na .stanowiSKU w 'kierownictwie 1u'b (l""lorz~ fuchtlP{)
winna byt wydana .wciągu cz't-ere,ch tygctdnl . t'Jd tloia zło

"ienia wniOSKU, odpOWiadającego wyma9anl.om ZafZ~Q:z~ 
nia . 

2. Decyzję wydaje się po .zh.add.oju zasadności wIJh:~~ 

sku oraz sprawdzeniu. posiadania przez. osobę -zgłoszoną do 
zalwLerdzenia znajomości przepisów określonych w § 4 ust. 
l pkt 3 rozporządzenia. 

3. Sprawdzenia znajomości pr.zepisów u osób kierow'
nictwa rudu dokonuj-e zespól pod przewodnidwem dYrek
tora okIęgowegD urzędu g,órnJczego. 

Pn.eplsy s~óble o ałwlerdzauju osób 
kiel'owałctwal do2011J ruchu.. 

§ 7. 1. Ki~rowni'ka 'rucbu no'wo 'budowanego za~ładu 

górniczego WyWB<::Z8 ł zgłasza de -zatwierdzenia tlo okręgo

wegourzędu górniczego, właściwego dla miejsca,; polożenia 
tego zakładu, jednostka (przedsiębiorstwo) będąca bezpośred· 
nim inwestorem tego zakładu; jednostka ta wyz.nacza po
nadto spośród swoich pracowników osoby kierownictwa i do
Z-Orll ruchu w liczbie llzasa,dnionej z.akresem oraz rozmiara
mi budowy l zyłasza te oso'by do 'latwierdzenia w okręgo
wym urzędzie górniczym, właściwym dla miejsca . położenia 

nowo budowanego zakładu górniczego. 

2 W llzasadnionych wypadkach - za zgodą bezpośr.ed
n:jego jnw.e:sl<.>ra - kjerowrtika rucbu n{)w.o budowanegc za· 
.kładu górniczego wyznacza i zgłasza dozalwierdzenia w 
okręgowym urzędzie górn iczym, właściwym dla miejsca po
łożerua t.ego zakJadu, przedsiębiorstwo wykonujqcepo:dsta
wowe roboly przy budowi~ tego zakłac.'lu{przedsięlbiof'stwo 

wykonawstwa). 

3. W wy:parlku określonym w tmt. 2 przedsj~bi oTstwo 
wy:kon.a~"Stwaooowiązane jest ponadto wyznaczył osoby 
kierowoidwal deu>ru niebu, w li'clbie uzasaduionej z,ahe
'sem ,oraz rormiarl1mi budowy. spośfGd swokh pra-cowni:kóu 
'r;ca~wi-erdzonycb upr2.oonio na stanowiska w kj~r.()wnirctw;je 

i c;lowrze ruchu w trvhie przewidzianym w § R 

,"'4 . . Przepis §3 ust. 2 slosuje się odpowiednio .. 

~8. l. P cz>eds1-ębtorst wo wy1t;()oujące rohD1y :pny bu
d-owji! hlib r·ozbud.owie zakladug.órniczego (przed.sięlllorstwo 

wykońawstwal wyznacza ' do prowadzen1a tychrobóJt os'ob'y 
kierowniCtwa Jdo'loru rucbu oraz zgl.asza te osoby do za
twierdzenia w okręgowym urzędz'ie górniczym, właściwym 
dl,a siedz,iby przedsiębiorstwa. • 
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2. W decyzji w sprawie zatwierdzenia osób wymienio
nyc}l w ust. 1 oznacza s;ę grupę ' i rodzaj zakładów górni
czych, przy których budowie lub rozbudowie osoba zatwier
dzona może wykonywać czynności kierownictwa lub dOZO
ru ruchu, w zależności od posiadanych przez tę osobę kwa
lifikacji określonych w rozporządzeniu. 

§ 9. 1. Przepisy § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio do 
osób kierownictwa I dozoru ruchu w zakładach górniczych 
prowadzących wydobywanie kopalin otworami wiertniczymi, 
prowadzących prace geologiczne związane z ruchem zakładu 
górniczego oraz w zakładach prowadzących prace geologicz
ne, obejmujące roboty górnicze lub wiercenia studzienne 
podlegające przepisom prawa górniczego na podstawie ar~. 2 
ustawy .0 prawie geologicznym. 

2. W decyzji w sprawie zatwierdzenia osób kierownic
twa i dozoru ruchu wymienionych w ust. 1 określa się ro
dzaje robót, ich głębokość oruz rodzaje urządzeń wiertni
czych (np. obrotowe normalne, małe i wielkośrednicowe, uda
rowe, ręczne), dla których osoba kierownictwa lub dozoru 
ruchu _ma być zatwierdzona. ' 

Rozdział 4 

Egzaminy uzupehiiająte. 

§ 10. Egzaminy uzupełniające przewidziane w § 8 ust. 
1 pkt 1 lit. b) i c), w § 9 pkt 1 lit. b) i c), w § 11 pkt l ' lit. 

'c) oraz w § 12 ust. 3 rozporządzeni~ dla osób ubiegających 
się o zatwierd7enie na określone stanowisko w kierownic
twie lub dozorze ruchu przeprowadzają komisje egzamina
cyJne przy wydziałach górniczych Akademii Górniczo Hut
niczej im. 51. Sfaszica w Krakowie oraz Politechniki Sląskiej 
im. W. Pstrowskiego w GHwicach. . 

§ 11. I. Wniosek osoby wymienionej w§ lO, zaŁrud

~lionej w zakładzie górniczym, o dopuszczenie do egzaminu 

uzupełniającego przesyła do Wyższego Urzędu Górniczego 
przedsiębiorstwo zatrudniające tę oS0bę za pośrednictwem 

właściwego okr,ęgowego urzędu górniczego; przedsiębiorstwo 
to obowiązane jest wskazać stanowisko, na którym zamierza 
zatrudnić daną osobę. 

2. Wniosek powinien zawierać imi/ę i ' nazwisko oraz 
dokładny adres kandydata, określenie zajmowanego stano-
wiska ora~ nazwę zatrudniającego go prżedsiębiorstwa. . 

3. Do wniosku kandydata załącza się: 
1) życiorys, 

2) uwierzytelniony odpis dyplomu lub świadectwa, 

3) dowody stwierdzające przebieg pracy zawodowej. 

§ 12. Wnioski odpowiadające wymaganiom określo
nym w § 11 okręgowy urząd górniczy przesyła wraz ze swo
ją opinią do Wyższego Urzędu Górniczego. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe. I 

§ 13. Okręg'Owe urzędy górnicze prowadzą ewidencję 

osób kierownictwa i dozoru ruchu; sposób prowadzenia ewi
dencji określ.a Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 

§ 14. Traci moc zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego z dnia 21 listopada 1964 r. w sprawie spos.ol:m . 
zgłaszania przez przE:dsiębiorstwa górnicze osób sprawują

cych kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych oraz 
zasad i .trybu zatwierdzania tych osób przez urzędy górnicze 
(Monitor Polski Nr 82, poz. 388). 

§ 15. Zarządzenie wchodd w życie z dniem ogło.sze-
nia. 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: E. Grabowski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSP.,OLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 12 czerwca 1972 r. 

:w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji ~zoru użytkowego, wzoru zdobniczego . lub 
znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXX 'Targach Krajowych - Jesień 1912 w roku 1972 

albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1972. 

Na podstawie art; 27 i 82 ustawy z dnii! 31 maja 1962 r. 
= Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr' 33, poz. 156), art. 18 usta
wy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. 
Nr 14, poz. 73) , § 11 rozp0rządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych 
(Dz.U. Nr 8, poz. 45) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa 
do uzyskania patenlu na wynalazek albo rejestracjoi wzoru 
użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w 
przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie 
publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia zna
ku towarowego na towarze wystawionym na takiej . wysta
wie (Dz. U. Nr 23, poz. 133), zwanego dalej "rozporządze
niem", zarządza się, co następuje: 

sień 1972, odbywających się w czasie od dnia 10 września 
1972 r. do dnia 17 września 1972 r. w Poznaniu w Polsce, 
daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym 'Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej patentu na wynalazek, rejestracji 
wzoru użytkowego lub zdobniczego z pierwszeństwem we
dług daty ich wystawienia na wspomnianych targach w wy
mienionym wyżej okresie czasu albo do uzyskania rejestra
cji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wy
stawienia na tychże targach i w tymże okresie czasu towa
rów, na których został umieszczony znak towarowy. 

§ 2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o któ
rych mowa w § l, następuje z zachowaniem warunków okre-
ślonych w rozporządzeniu. . 

§ 1. Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
wzoru zdobniczego albo ~amieszczenie znaku towarowego na nia. 
towarze wystawionym na XXX Targach Krajowych - Je- Prezes 'Urzędu Patentowego:J. Szomański 


