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I 2 Prace ' w środowisku 'mokrym o wilgot· pralnie, farbiarnie, garbarnie itp. 
ności wzglGdnej powietrza przekr acza jące j 
80"/. 

I 3 Prace narażające na szkodliwe działanie prostowanie blach, ni tQwa'nie, szlifi e rnie, 
miejscowej wibracji narzędzia pneuma tyczne, r(~czne narzędzia 

o napędzie mechanicznym Itp. 

I 4 Prace narażające na działanie substancji różne prace badawcze i dydak tyczne oraz 
szkodliwych, z wyjątkiem substancji o malarnie, lakiernie, galwanizernie itp. 
dZJałaniu kumulującym 

I 5 'Spa""anie ele~tryczne i gJZo we I 
I 6 Prace pod ziemią I górnictwo 

II 7 Prace w ' pod wyższonym łub obniżonym prace w Isesonach, korporach Ciśnienio-
ciśnieniu - wynikającym :z procesu tech· wych itp. 
nolouicznego _ 

II 8 'Prace n1lta ża jące na działanie sllb~tancji różne prace badaWcze i dydaktyczne 
toksycznyrtio , tha~akterze kumulując.ym , 

II 9 Prace narażające na działanie pyłów za· kruszenie minerałów, piaskowanie, szłifo· 
wierających krystal iczne postaci dwutlen· wanie i polerowhie metali, szkła, formier· 
ku krzemu (k warc, trydymit, krystobalit), nie, przygotowanie betonu itp. 
krzemiany (np. azbest, mika, talk, cement) 
i pyl włókien szklanych 

III 10 Prace narażające na działanie promienic- obsłLlga aparatów rentgenowskich, defek· 
wania jonizującego toskopów, praca przy otwartych źródłach 

promi'eniowania itp. 

III 11 Prace w polu elektromagnetycznym wy· piece indukcyjne, radar, aparatura fizyko· 
sakiej czc; stotl i waści w zakresie 300- terapeutyczna, urządzenia nada wcze tele-
300000 Mllz w strefie zagrDżenia wizyjne itp. 

III 12 Pra ce związane z narażeniem na kontakt we terynar ia, mikrobiółogia itp. 
z materiałem ZćIkaźnym lub zakaźnie cho-
rymi lud żmi a lbo zwierzęt a mi 

III 13 Prace zw i ązane z kont.aktem z chorymi szk oły specjalne, kliniki psychiatryczne 
psychicznie lub upośledzonymi 11'l1 V, towo itp. 
w stopniu znacznym i glęboki r 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY, PlAC I SPRAW SOCJALNYCH 

z dnia 1 sierpnia 1974 r. 

w sprawie zasad uznawania okresu sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad Inwalidą wojennym 'za okres 
równorzędny z okresem zatrudnienia. 

Na podslawie art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatr zeniu emerytal
nym praco wników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, 
poz. 6. z 1972 r. Nr 16, poz. 114 i Nr 53, poz , 341, z 1973 r. 
Nr 38, poz. 225 oraz Ż 1974 r. Nr 21, poz. 116 i 117) z arzą ' 
dza się, co następuje: 

zaliczonym do I grupy inwalidów, sprawowa nej przez jed
n ego z czł onków jeno rodziny, który uk ońc zył 16 lat życia 
i w okresie sprawow:tnia tej opieki: 

1) nie był lub nie je st pracownikiem w rozumi en iu prze
pisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pra
cowników i ich rodz in, nie wykonywał lub nie wyko· 
nuje działalności podlegającej ubez pi eczrniu sp'lt:cz
nemu, 

I. I. Za rr.wnor7C;dny z okresem żatrudnienia uzna
je się okIes opieki pielęgn acy jn e j nad in \Validą wojennym 
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2) nie pobiera emerytury lub renty . 

2. Za członka rodziny, o którym mowa w ust. 1, uwa
ża się małżonka, dziecko w'łasne, dziecko przysposobióne, 
pasierba, dziecko obce wzięte na wychowanie i utrzyma
nie, wnuka, siostrę, brata, matkę albo ojca. 

§ 2. Wysokość emerytury lub renty przyznanej 
2 uwzględnieniem okresu opieki pielęgnacyjnej ustala się 

na zasadach określonych w przepisach o powszechnym 
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, z tym 
jednak że wysokość tych świadczeń nie może być niższa 

od kwot najniższych emerytur i rent dla pracowników za
trudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

§ 3. Okres sprawowania opieki pielęgnacyjnej ustala 
organ rentowy na podstawie oświadczeń inwalidy wojen
nego i osoby sprawującej tę opiekę, potwierdzonych przez 
terel1owego opiekuna społecznego bądź sołtysa albo właś
ciwy organ samorządu mieszkańców w miastach. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l sierpnia 1974r. 

Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych: w z. Z. Dudzińskl 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 12 sierpnia 1974 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania, zabezpieczania I spłaty kredytu na zakup artykułów przemysłowych 
I opłacanie należności za usługi. 

Na podstawie art. 11 i 32 ust. 2 ustawy z dnia 
13 kwietnia 19GO r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1960 r. 
Nr 20. poz. 121, z 1964 r. Nr 8, poz. 50, z 19G6 r. Nr 24, 
poz. 151, z 1972 r. Nr 53. poz. 340 i z 1974 r. Nr 27, 
poz. 157), § 4 statutu Powszechnej Kasy Oszczędności, sta
nowiącego załącznik do uchwały nr 12 Rady Ministrów 
z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie zatwierdzenia statutu 
Powszechnej KasyOszczędnnści (Monitor Polski z 1961 r. 
Nr 9, poz. 52. z 1969 r, Nr 48. poz . 370 i z 1972 r. Nr 38, 
poz. 209) i § 3 uchwały nr 198 Rady Ministrów z dnia 
l t sierpnia 1973 r . w sprawie detalicznej sprzedaży oraz 
świadczenia usług dta ludności przez jednostki gospodarki 

uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego (Monitor 
Polski Nr 37, poz. 225) zarządza się . co następuje: 

§ I. W § 9 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
5 września 1972 r. w sprawie udzielania, zabezpieczania 
i splaty kredytu na zak up artykułów przem ysłowy ch 
i opłacanie należności za usługi (Monitor Polski z 1972 r. 
Nr 44, poz. 236 i z 1973 r. Nr 40, poz. 241) pkt l otrzymuje 
brzmienie: 
,,1) pohierających wynagrodzenie miesięczne brutto niższe 

niż 2.000 zł". . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: w ż. M. Kriak 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 19 sierpnia 1974 r. 

w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych. 

Na podstawie § 5 uchwały nr 178 Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 1970 r . w sprawie oprocentowania środ
ków trwałych przedsięhi.orstw państwowych (Monitor Pol
ski Nr 40, poz. 295) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia: 

1) "przedsiębiorstwo" - oznacza państwowe przedsię

biorstwo, ko mbinat oraz zaklad działający według za
sad pełnego wewnqtrznego rozrachunku gospodarcze
go. zaliczone - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 

gospodarki narodowej - do działów, gałęzi i branż 

objętych sferą produkcji materialnej; jednakże zakli1d 
działający według zasad pełnego w e wnętrznego rO H a
chunku gospodarczego wchodzący w skład kombin a tu 
uważa się za przedsię biorstwo \II rozumieniu zarząd ze 

nia tylko WÓWCZilS, Ody zilkład ten w myśl stat\ltu 
kombinatu jest uprawniony do dokonyw3nia bez po
średnich rozliczeń z budżetem z tytulu oprocentowa
n ia, 

2) "wartość śrfJdków trwilłyeh" ....; oznacza s t anow i ącą 
podstawę oprocento wa nia wartość początkową (brutto) 
środków trwałych przedsiębiorstwa, bez względu na 


