
MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZ~DOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 10 wrześnią 1979 r. Nr 22 
T R ESC: 
POl.: 

Z A R Z Ą D Z E N I A: 

128 - IVlinistra Finansów z dnia 21 si erpnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawi. !:4sad finansowani" 
w)'nalazczości w . jednostkach gospodarki uspołecz ni onej oraz klubów techniki l racjonalizacji • 11] 

127 - Ministra Kultury i Sztuki :r: dnia 16 si erpnia 1979 r. zmieniające zarzl\dzenie w sprawie zasad zawie-
rania i ''''ykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji n ieperiodycznych oru wy-
nagrodzeń za te prace • 171 

128 - Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych :r: dnia " Wrześni" 1979 r. zmieniające urządzeni. 
w sprawie ustalellla największej dopuszczalnej szybkości dla niektórych r odzajów pojazdów samo-
chodowych 180 

126 

ZARZi\DZENIE MINISTRA FIN ANSOW 

z dnia 21 lierpnia 1979 r. 

zmieniają('e z:lrządzenie w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach Kospooarkł uspołecznionej 
oraz klubów techniki i racjonalizacji. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 paździer
nika 1972 r. o wyna lazclDści (Dz. U. Nr 43, poz. 272) oraz 
art. 91 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. 

Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się. 
co nastę~uje: 

§ 1. W § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
12 stycznia 1973 r. w 'Sprawie zasad finansowania wynalaz
czościw jednostkach gospodarki uspo.łecznionej oraz klu
b c'IW techniki i racjonalizacji (Moni tor Polski z 1973 r. Nr 3, 
poz. 20 i z 1977 r. Nr 18, poz. 101) ust. 3 otrzymuje brzmie
n ie : 

,;3. Jednostka, która ~stosowała projekt wynalazczy (ust. 
1), przekazuje kwotę wynagrodzenia przeznaczoną dla 
twórcy projektu, jak również należne od tego wyna
grodzenia kwoty podatku od funduszu płac i składek 
na ubezpieczenie społeczne jednostce, w której projekt 
wynalazczy został zgłoszony, a jeżeli wynagrodzenie 
dotyczy opatentowaneg.o wynalazku lub chronionego 
wzoru użytkowego - jednostce uprawnionej z paten
tu lub prawa ochronnego." 

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

Minis~er Finansów: w l . M. Krzak 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 16 sierpnia 1979 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wYkonywania umów o prace wydawnicze w zakresie pubU
kacji oieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace. 

Zarząd za s ię, CD następuje: 

§ 1. Załącznik do zarządzeni a Ministra Kultury i Sztu
ki z dnia 19 czerwca 1973 r. w sprawie zasad za \\'ierania 
i \vykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie pu
blikacji n ieperiodycznych oraz wynagrodze tl za te prace 

(Monitor Polski Nr 28, poz: 176) otrzymuje brzmienie po
d ane w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oglosze,nia 
i ma zastosowanie do umów zawartych po dniu 1 sierpnia 
1979 r. 

Minister Kultury i Sztuki: w z. W. Bek 
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Załącznik do zarządzenia Min ist r a 
Kultury -\ Sztuki z dnia 16 sierpn ia 
1979 r. (poz. 127). 

T . .\BELA WYNAGRODZE~ ZA PRACE WYDA W~ICZE W ZAKRESIE PUBLIKACJI NIEPERIODYCZNYClI 

Poz. Rodzaj pracy 

1 2 

J ednostka 
obli~zeniowa 

3 

Stawka w zł 

od do 
Uwagi 

s 

Część I. Publikacje z zakresu literatury piękn~j, naukowej, popularnonaukowej, zawodowej, podręczników, skryptów I albumów. 

1.1 Konspekt dziel a 

1.2 Konspekt serii wydawniczej 
1.3 Konspekt (program, scenariusz) albumu 

konSllekt 
kOI1!'pekt 
kompckt 

400-1500 
800-3000 

1000-4000 

I) Do poz. 1.1; 
.tosuje się w razie powierzenia pracy 
innej osobie niż autor k s i:tżki . 

2) W wyjątkowych wypadkach na 
podstawie opinii o prze(/,; ta\l' ionym 

. materiale, wyrażonej pruz komi ' jf 
powołaną przez wydawcę: 
w poz. 1.1. - do 3(1)0 zł. 

w poz. 1. 2. - do 40tH) Oli, 
w poz. 1.3. - do 601)0 zł. 

/ -------------------1------------------ -----------------------------
2.1 
2.2 

2.3 

Wybór inat.erialu ilustrac yjncgo 
WyŁ,,)r materiału ilustracyjnego do nlbumu 

Wyh.)r inkunabulu lub starodruku do 
reprintu 

ilu,tracja 

ilmtraeja 

poz)'('jlł 

~-------------------------------

3.1 Opiniowanie konspektu dzieła lub kon- opinia 

spek t u serii wydawniczej 

3.2 Opiniowanie konspektu (programu, He- opin ia 
Ilariusza) albumu 

3.3 Opiniowanie ogl',llle d zida w jp:ykll ark.."z 8utorskl 
polskim 

3.4 Opiniowanie ogt,lne dzieła \I' języ ku ohcym ar k1) ~z autorski 
3.5 Opiniowanie szczegółowe dzieła arkusz auturski 
3.6 Opiniowanie szczegó łowe materialu il.,.l.ra- iioBtroeja 

cyjnego 

--~-----------

4.1 Opracowanie rcdak<'yjne lhiela or)'ginal
nego: 
a) indywidualnego 

h) zbiorowego 
4.2 - Opracowanie redakcyjne : 

al przekładu na język polski 
bl przekladu ua język obcy łub ,]ziela 

uapisanego i \\'ydanego w języku ob ... yrn 
4.3 R I'dakeja poctyrka 

---- ~----------- ----------------

arku,z 8ulor.ki 

arkusz autorski 

arkusz autorsld 
a.rkusz autorski 

J 

a rkll "z aulor. l<i 

5 O(HaCOWallie I merytoryczne łub nllukowe arkll'z autorski 

- -- ------- -- ----- .. _---------- -- ----------------

6 Koordynacja pr:H'y zbioruwej 

10- 60 
20-90 
50--150 

2:>0-1000 

400--1600 

~0-100 

40- BO 
100-3~O 

5-15 

------------------

l) Do poz. :U: 
w wyj'jtkowyeh wypadkach 7,a 

opiniowanie konspektu poradnika 
.. uwudowp,go lub serii wydawniczej, 

na - podsta\"ie opinii komisji powo
łanej przez wydawcę, do 2500 1.1. 

2) ])0 poz. 3.2: 
w wyjątkowych wyp.adknch , nn 
podstawie orinii o przed. tawionYlll 

materiale, wy rażonej przez komi' jl' 
liowołaną przez wydawq', do 2500 zl. 

3) ])0 poz. 3.3, :U. i 3.5: 
nie mniej nii: 30() zł ZIl opinię. 
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.J edl\o~tka 

obliczen iowa 

Poz. 127 

Stawka w zł 

od do 
u wagi 

-- - - - ---- ----------- - - - - -------------- - ------- ---- - --- - -_ . -- --- - - - --- -------- ---------- - - --
l 2 3 

13.1 O\Hucowall ie lIlus~yllol'i ,;u do skla,lania a.rku;;z \, ydawniclty 
w szpalty 

13.2 Makietowanie techniczne arkusz drukarski 
1.3.3 Opracowanie szpalt do łamania arkusz wydawniczy 
13.4 Opracowanie maszynopisu do składania arkusz wydawniczy 

z łamaniem 
13.5 Kontrola odbitek po łamaniu 
L3.6 Nadzór techniczny w drukarni 

arkusz wydawniczy 

arkusz wydawniczy 

4 

25 - I:lO 

70- - 200 
30- 1 tlIJ 
50--_1(0() 

25- 5t' 
50- 2::!0 

--- - - --------- ---------- - - -

lU Korekta redakcyjna 
14.2 Korekta techniczna tekstu polskiego: 

aj [ korekta wraz ze sczytaniem z orygi-
naJem 

b) [I korekta wraz ze sC7.ytaniem z po-
p rzednimi odbitkami 

c) [II korekta i dalsze 
d) czytanie do erraty 

14.3 Korekta techniczna tekstu obcojęzycznego: 
a) I korekta wraz ze sczytaniem z orygi-

naJem 
b) II korekta wraz ze sczytaniem z po-

przednimi odbitkami 
c) Ul korekta i dalsze 
d) czytanie do erraty 

14.4 Korekta odbitek z fotoskladu lub ozalidu 

arkusz wydawniczy 

arkusz wydawniczy 

arkusz wydawniczy 

arkusz wydawniczy 
arkusz wydawniczy 

arkusz wydawniczy 

arkusz wydawniczy 

arkusz wydawniczy 
arkusz wydawniczy 
arkusz wyda wniczy 

70- 200 

60- 120 

40- 80 

30- 60 
30-50 

90- 160 

70- 130 

50- 90 
40- 80 

-- ----- - - ---------- 1--- ------ - - - -1-------- ------

15 

16.1 

16.2 

17.1 

17.2 
17.3 

Konsultacja 

Program tekslowy l 
a) encyk lopedii 
b) słownika 
Program hasłowy 

Opiniowanie programu: 
a) tekstowego 
b) hasłowego 
Opiniowanie ogólne tekstu 

Opiniowanie szczegółowe tekstu 

ryczałt wedlug umowy 

Część n. Encyklopedie i słowniki. 

program 
st rona maszynopisu 
hasło 

wiersz ohliczeniowy 
haslo 
wiersz obliczeniowy 

wiersz obliczeniowy 

do 15 000 
150- 300 

2-.05 

------------ -

2-4 
0,70- 2 
0,30- 1 
0,40- 1,50 

5 

I) Uo poz. H.l~ 

w odnie~ icuiu do książek zawierają

eych materia l ilu;o traeyjny i tabela
ryczny do 100 zł. 

2) Do poz. 13.1 i 13.4: 
przy opracowaniu lwiszynopisu dla 
optycznych czytników tekstów 
.tawkę podwyższa s ię o: 
a) 20% - p rzy zakodowaniu 

'wszy, tkich miej sc wymagają

cych ad iustacji , 
b) 10% - przy niepeł nYIJI za kodo

waniu~ 

.tawk i obe.imllją należność takżc 

za kontrol ę m aszynopisu po 

przep isaniu. 

I) Do poz. 1,1.}: 

korekta za;;tępcza za redaktora . 

2) Do poz. H.2 lit. h)-: 

w razie sczytywania II korekty 
z oryginałem stosuje s i ę stawki j a k 
za I kon~ktę. 

:1 ) Do poz. H .3 Lit. b) : 
w razie sczy tywania II korekty 
z oryginalem stosuje s i ę stawki j ak 
za I korek tę . 

·t) Do poz. 14.4: 
I 

stosuje s ię wlaściwe stawki, pod

wyższone o 30-50% . 

- ---- --- ---- -- ------- -

Do poz. 16.2: 
w razie opracowania programu teksto

wego jako zestawu haseł nie mniej niż 

500 zł za program. 

-----------------------

l) Do poz. 17.1: 
nie mniej ni ż 200 zł za opinię. 

2) Do poz. 17.3 : 
nie mniej Iliż 50 zł za opinię. 
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- - - ---------- --- ---- -- --------------- -- - ------------- -----~------- -----

Poz. Rodzaj prlłcy 
obłiczeniowa. >d do u wagi 

I 
Jednostka I StawkIł w zł I 

- 1- -- ---- ---------- -- ------------ -------------; --------~------
2 3 4, 5 

18.1 

18.2 

Opracowallie redakcyjne: 
a) merytoryczne 
b) leksykograficzne 
c) naukowo-koordynacyjne 
Opracowanie kart (analiz ) dokumentacyj
"yeb: 
a) w języku polskim 
b) w języku obcym 

wiersz obliczeniowy 
wiersz obliczeniowy 
wiersz obliczeniowy 

18.3 S,lOrządzanie wycinków prasowych 
(wybór, ujęcie, naklejenie) 

karta 
karta 
wycinek 

18.4 Ekscerpcja z czasopism i książek arkusz wydawniczy 
przeczytanego tekstu 

18.5 Opracowanie transkrypcji, transliteracji wyraz 
i wymowy 

19.1 Dokonanie wyboru materialu do weryfi- a.rkusz wydawniczy 
kacj i 

19.2 Weryfikacja przekładu tekstu: 

19.3 
19.4 

19.5 

19.6 
19.7 

20 

a ) na języ k polski wiersz obliczeniowy 
b) na język obcy wiersz obliczeniowy 

Weryfikacja danych faktograficznych 
Weryfikacja bibliografi czna: 
a) spra'wdz3nie tekst{)\!:' polskich lub 

obcych 
b) dodanie tytułu 
Weryfikacja Polskich Norm: 
a) powolanie Polskich Norm 
b) dodanie Polskiej Normy do hasla 
Opracowanie indeksu 
Sprawdzanie krzyżowe tekstów 

Pomocnicze prace redakcyjne: 

pozycja 

tytul 
tytul 

hasło 

norIna 

pozycja 
arkus-z wydawniczy 

Ił) alfabetyzacja kart haseł karta 
b) sprawdzanie kart do kartotek haslo- karta 

wych 
c) sprawdzanie odsyłaczy arkusz wydawniczy 
d) przygotowanie opracowanego redakcyj- wiersz obliczeniowy 

nie hasła do przepisania na maszynie 
e) sczytanie z korygowaniem i wnoszeniem wiersz obliczeniowy 

znaków nietypowych 
f) przygotowanie rysunków do kre ślenia rysunek 
g) inne prace .pomocnicze arknsz wydawniczy . wiersz obliczeniowy 

-

0,70-2,00 
0,50-1 ,40 
0,50-1,20 

20-40 
20-55 
8-10 

30-60 

1-4 

-

35-100 

0,30-0 ,90 
0,50-1 ,30 

l~ 

'-7 
5-,-8 

3-5 
3-6 
1-3 

800-550 

0,10-0 ,20 
0,30-1,20 

50-80 
0,10'-0,20 

0,07-0,25 

5-7 
60-160 

0,08-0,20 

-- ------ -------- --1--- ------ - - - ------ --------- -------

21 Hedakcyjne czytanie kontrolne: 
a) w maszynopisie 
b) w odbitk ach korektowych 
c) sprawdzenie erra towe 

wiersz obliczeniowy 
wiersz obliczeniowy 
wiersz obliczeniowy 

0,20-0,70 
0,15-0,35 
0,15-0,30 

---!-- ---- --- --- - ------- ,---------,---- --------,---

22 Korekta: 
a) techniczna 
b) redakcyjna 
c) leksykog raficzna 

wiersz obliczen iowy 
wiersz obliczen iowy 
wiersz obliczeniowy 

0,15-0,30 
0,1 '5-0,35 
0,15- 0.30 

/ 

" 

... 
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Poz. 

23 

21.1 

24 .2 
;Z ,U 

Rod 7. aj pracy 

------ ----- -- - ---- --------~ 

Przepi,ywulIie matl'riału na manynie: 

.""duo, "",, 
01)1 i.-z;,uioWIl 

a ) czc ionkarui ła c itl:"'kirni wicr&z lłla ~ 7.ynopi~u 

b) czc ionkami mieszanymi (na dwóch \\-iu.z llla; zYlIOI) i. u 

ma"yIłach) 

Opracowanie _ma szynopisu do skladania 
\ .'1' ;.l1. pah y 

:\l ll kietnwa nie techniczne 
K ontrola odbitek po łamaniu 

----------- ----------

K onsultacja 

arkusz wydawniczy 

arkllsz drukar;ki 

arkusz wydawniczy 

Poz. 127 ------ _._ --_._---

Sta,,"ka \,,' zł 
,_,d do 

____ . _____ _________ . _____________ cl 

0.1:; --0.60 
O,.J ll- O,HO 

40 - 110 

'Iu- 200 
2;) - 40 

ryczałt według umowy 

5 

\ 
Cz"(lić In. Publikacje, informaeyjne, instruktażowe, propagandowe, reklamowe, dokumf'ntaeja leehlliczłla gosl'odał-c-. 

26.1 

26.2 
26.3 
26.'1 

26.5 

Kompekt lub program publikacji wraz kOIl,pekt 
2 redakcyjnym nadzorem lIlId przebiegiem 
jej realizacji 
ScclIarimz publikacji - scenariusz 
[h . lo, słogau pozycja 
Teks t y publikacji wymienionych w § 9 ust . arkusz autorski 
l pkt 3 zarządzenia wiersz ouliczeniowy 

Tekst do 10 wierszy ouliczeniowych te/ut 

----- -----------------------------------1 -------------------
27.1 
2;.2 
27.3 

2 7.4 

2i_5 

2B.l 

Przekład tekstu na język polski arkusz autorski 
Przekład tekstu na język obcy arkusz autorski 

Przekład nazw, lenuinów i pojęć tech· l'ozycja 
ni czn yeh 
Przekład na język polski haseł, zwrotów, poz'ycja 
podpisów pod iłu s tra cjami 

Prukła d na język obcy haseł, zwrotów, p07.ycja 

podpisów pod ilustracjami 

Opracowanie: 

~) rozkładów jazd y 
h) llluta cji rozkładów jazdy 

arkusz wydawniczy 
arkusz wydawniczy 

28.2 O pra cowanie spi .ów leleadresowych, teJek· arkusz wydawniczy 
S(H,'ych, sko rowi d zó w 

28.3 Opraco\\"anie illdck , ów 'wyrobów i indek- arkusz wydawniczy 
>ÓI\" materiałowych 

400-1000 

500- 4000 
50----6QO 

1600- 3600 
2-4,50 

10- 50 

1000-2200 
1500- HOO 

4- 10 

20- 150 

30- 250 

300-1200 
100-400 
200-400 

600-1200 

• 

l) Do poz. 26 .1: 
stosuje się w razie . napisania przez 
inną osobę niż autor publikacji_ 

2) W wyjątkowych wypadkach po 
przyjęc iu pracy na podstawie 
opinii komisji powołanej przez wy
dawcę: 

w poz. 26.3 -- do 2000 zł, 

w poz. 26.4- -- do 4500 zł. 

3) Do poz_ 26.4-: 
nie mniej niż 100 zł za tekst. 

l) Do poz. 27: 
przy przekJadzie z języków afro

· azjatyckich i na te języki podwyższa 

się stawki o 50~~. 
2) Do poz. 27.1: 

nie mniej niż 100 zł za przekład 
tekstu. 

3) Do poz. 27.2: 
nie mniej niż 150 zł za przekład 

tekstu • 

------------ - ------ ----------- - ---------'----- ( - ----- - ----------1 

29 .1 Opi niowa nie ogó łll e publikacji arkun aU lor"kl 40-100 l) Do poz. 29.1: 
nie mniej niż 100 zł za opini~. 

29.~ "rkluz Ilutorski 100- 300 2) Do poz. 29.2: 
nie mniej niż 200 zł za opini~. 
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r---~------------------------------------------------------------------------------------~I! 
J edno.tka Sta wka IV zł l 
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l 2 3 4 ;; 

30.1 Opracowanie redakcyjne publikacji _w ję
zyku polskim : 
a) jednorodnych 
b) niejednorodnych 

30.2 Opracowanie redakcyjne przekładu: 
a) na język polski 
b) na język obcy 

30.3 Przystosowa nie tekstu do innej publikacji 
lub kolejnego wyda nia : 
a) polskiego lub przekladu na j ęzyk 

polski 

b) obcojęzycznego 

a rkusz autorsk i 
a rkusz autorski 

a rk usz autorski 
arkusz- a utorski 

a rkusz autorski 

arkusz autor . ki 

31.1 Opracowanie mery toryczne lub na ukowe arkusz autor.ld ' 
publikacji 

31.2 Opracowanie językowe publikacj i w języku a rkusz autonkl 

polskim lub przekładu 

32 Koordynacja pracy !biorowej arkusz autltn,l"; 

" 
250-5:iO 
300-650 

300-1i00 
&OO-~50 

500-1200 

600-1500 

250- 5.50 

150- 250 

- I) Do poz. 30_ 1, 30.2 i 30.3 lit . a ) : 

nie m niej n i ż 100 zł od p(twiedll i .. za 
op rac.owanie lub p r, y. toso\'-AlI ie 

t ekstu. 

2) Do poz. 30 .3 IiI.. h ): 
nie mni t'j niż 150 :d za p r 7. ys toS(l
",anie tekstu. 

l) Do poz. 31.1 : 
nie mniej ni ż 100 zł za opra(:o" 'a nie 
publika t;j i. 

2) Do poz. :}1.2: 
nie mni('j n i ż 100 zl za opr<lc" " ',m;e 

publika .. ji. 

--------- 1 ------ ----- ---.-- ---.------

250- -600 ;>I ie mniej n iż 200 7.1 Za koord y n .\( · ję. 

-------------------------------II---------------- -------~------ - --- - - --------------_._-----

33 Wybór mat erialu ilustracyjnego ilu s ł _ r atja 

34.1 Wery fik acja danych faktograficzn ych, pozycja 
na zw, terl4llinów, pojęć t eclmicznych 

31.2 W eryf ikacj a: 

a) przekladu na język polski arkusz 811tonki 
b) przekładu na język obcy lub t ekstu a rk .. " z au tor ~k i 

w j ęzyku obcym 
3,l ,3 Weryfikacj a materialu i1u"tracyjnego ilu st ra/ ja 

35 Przclicz311ie m ia r 

}O- 60 

0,60- 5 

250- 600 
500- 1000 

7-15 

1- -4 

--- - - _._-._-_._--- ------------- --

I) D'o 1'07.. 3-U lit. a ) i 31..1 : 
nie n\lliJ~.j Iłi ż lUli zł za wer y fika,,-j ę . 

2) no poz. :\ 1.2 l it. I,) : 
n ic ,ulJl iej Il iż 1:;0 z I za ,,-er ) f i k.\ " .i~. 

OBJAŚNIENIA 

l. P rzez konsp-ekt dz i eła , ser ii w ydawn iczej lu b kon
spekt (program, scenariusz) a lbumu r ozumie si ę : ustale nie 
ogólnych za łożeń dzieła, ustalenie t em atu, szczegółowe 

opraco\vanie układu i tematu poszczególnych częsci dzie
la, zarówno w odniesieniu d o tekstu, jak i ilustracji oraz 
opracowanie ogólnych założeń formy edytorski ej : 

2. Przez program t eks towy encyklopedii lu b s łownika 

-rozumie się: określenie przez naczenia dz i eła, jego zak resu 
t ematycznego, ewen t ualny podz i a ł na działy i podd zialy, 
d obór materiałów z uwzg l ędnieniem ~danych do tyczących 
materiałów źródłowych olaz wstępne us talen ia dotyczą ce 

liczby haseł ' w całości w poszczeg ólnych częsc i ach d ziel a , 
jak również propozycje dotyczące układu i s tru ktury hascL 

3. P rzez program has łowy encykl oped ii lu b słownika 

r ozumie się: ustal en ie kryte riów doboru oraz zest awu ha sd 
(w mi arę potrzeby również zestaw u wyraże Il i zwrotów 

, związanych z delnym hasłem) w układ zi e alf~betycznym lub 

system al-yczny m. P rogr Gl ll\ powin ien byt; o praCI)\ \- , I I1\' na 
p odsta wie istniej ących za lożc ll pr ogram u l c k" lI)\vcgo dz ie!a . 

4. Przez scenariusz publikacji r (lz u mię · s i(; : ll'Ut!eni e 
koncepcj i publi kacj i, szczegółowe ustaleni e uklaclu i ,em a
tyki pracy zarów no w za kresie teks t u . j;l k i il ustr acj i. na
p isanie od powiedn ich tekstów, clflkon a ni e wybor u ubc~'c h 
t eks tów cytowa nych, dokonanie wyboru ilust r ac j i, u~\ a l e
nie za ł ożeń techniczno-\vydawniczych (fur mat, () b.ięl (y~ć . pa
p ier, techn ika d ru k u), opracowa n ie m ak iety (J pi sowl'j i spo
rządzfn ie ws k~l zówek d la gra fika i cl ru lG lrn i. 

5. Przez opiniowan ie ogólne d zieła rozu m ie sil; og ól n ą 
ocenp' dzid a. ópinię co du ce lowośc i _ wydan ia i \v Ill i a r~ 

możJiwo,~ci szacunkOWej ocenę wys o k () ~c i n'lkladu. 

6. Pl'zez opiniowcm ie szczegół ow e dz il' la r ozumie się 
ocenę i l:e:~c i i uk ł adu. (I (' ( ' n(~ poziomu pl ue'y i je j dostos()
wania d o 'po,l'zeb odbiorców. wskazan ie niezbędnys:h zm ian 
(uzupeln icó , s kl'Mów lub popra wek merytorycznych), oce-

• 

,." 
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nę zgodności zastosowanych określeń. nazw, zwrotów i po
jęć technicznych ze słow.nictwem polskim. 

7. Przez opiniowanie ogólne (,l1cyklopedii lub słownika 
rozumie się ocenę zgodności dzieła z założeni ami programu 
tekstowego i hasłowego oraz z us ta lonymi kryteriami po
ziom u opracowania na podstawie ca łości dziela lub repre
zentatywnie wybranych fragmentów dzieta. 

8. Przez opjnio\van ie szczegółowe encyklopedii lub 
slownika rozurnie się: 

1) w stosunku do programów - szczegółową ocenę pro
gramu (przy programach tekstowych) bą:!ź ocenę ze
stawu haseł lub terminów (przy progra mach hasło

wych) i wskazanie potrzebnych uzupełnień lub skreś
leń, 

2) w stosunku do kart terminologicznych - szczegółową 

ocenę terminów wyjściowydi. ze wskazaniem terminów 
zbędnych lub brakujących, jak również źródeł nie WY-r 
korzystanych przy d oborze ma teriałów , ocenę trafności 

znaczeniowej odpowiedników i ich uszeregowania, 

3) w stosunku do tekstu haseł encyklopedycznych i tekstu 
definicji - szczegółową ocenę te kstu pod względem 

merytorycznego wyczerpania, ścislości i jasności uję

cia oraz prawidłowości przytoczonych wzorów, sym
boli, dat i innych d anych faktograficznych ze wskaza~ 
niem niezbędnych zmian. ' 

9. Przez opracowanie redakcyj ne r ozumie się : opra
oowanie merytoryczne lub - gdy wymaga tego rodzaj dzie
ła - opraoowanie naukowe, oprac-owanie j(~zykowe, kola
cjonowanie, tj. porów nanie tekslu z oryginałem, przygoto
wanie materi ał u ilustracyjnego do opracowania graficznego, 
kreślarskiego lub fotograficznego, przygotowanie maszyno
pisu do składania oraz dokonanie korekty redakcyjnej. 

10. Przez redakcyjne oprac()\.vanie me,rytoryczne en
cyklopedii lub sł own ika rozumie s i ę: a llalizę doboru haseł 

w dziaŁach, trafności odpowiedników znaczeniowych, sys-

temu obj a ś nień z uwzg l ędnieni em naj nowszych osiągnięć 
naukowych w tym zakres ie, poprawności ujęcia układu 

z uwzględnieniem takich elementów, jak : zwięzłość, ptzy
~ t.ępność, j asność . 

1l. P n:ez redakcyjne opracowanie leksykogra ficzne 
ency klopedii lub slownika I'Ozumie się analizę trafności 

ujęcia definicji . pod względem us talonej struktury haseł. 
poprawności stylisfycznej, interpunkcyjne.i. zastosowania 
us ta lonych skrótów, sposobów podawania bibliografii, norm. 
jednostek miar itp. 

12. Przez redakcyj ne opracowanie naukowo-koordy
nacyjne encyklopedii lub słownika rozumie się: redagowa
n ie i doprowadzenie do jednorodnego ujęcia w układzie 
alfabetycznym materiałów opracowanych w ujęciu tema
tycznym w poszczególnych redakcjach specjalistycznych. 

13. Przez sprawdzanie krzyżowe rozumie się: spraw
dzanie hase ł encyklopedii lub słownika pod względem 

zgodności materiału informacyjnego podanego w hasłach 
t ematycznie bliskich jednej lub kilku publ ikacji ency klope
dycznych. 

14. Przez koordynację pracy zbiorowej rozumie się: 
przygotowanie programu prac, zaproponowanie składu 
autorów (tlumaczy) i opiniodawców, opracowanie harm{)
nogramu prac, uzgodnienie poprawek porecenzyjnych. nad
zór nad opracowaniem redakcyjnym całości dzieła i usta
leniem właściwej proporcji tema t.ów w poszczególnych je
go częściach , zapewnienie pracy jednorodnego charakteru 
i zapewnienie jednoli tej terminologii. 

15. Przez przystosowanie tekstu publikacji rozumie 
się takie jego przepracowanie, które umożliwia użycie go 
do innego rodzaju publikacji. 

16. Przez wybór materiału ilustracyjnego rozumie się 
dokonanie wyboru oznaczonej p rzez wydawcę. ilości ilu
stracji wraz z ich dostarczeniem lub d okladnym wskaza~ 
niem, gdzie te ilustracje mogą być udostępnione. 

128 

ZARZĄDZENIE l\UNISTROW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dn ia 4 września 1979 r . 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia największej dopuszczalnej szybkości dla niektórych rodzajów pojaz
dów samochodowych. 

N a podstawie art. 14 pkt 1 us ta wy z dnia 27 listopada 
1961 1'.0 bezpieczeństwie i porząd ku ruchu na drogach 
publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. 
Nr 12, poz. 115) i § 24 ust. 7 rozporządzen ia Minis trów 
Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dn ia 20 lipca 1968 r. 
w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. 
Nr 27, poz. 183, z 1972 r. Nr 55, poz. 382, z 1974 r. Nr 23, 
poz. 140, z 1975 r. Nr 29, poz. 155. i z 1976 r . Nr 20, poz. 
128) zarządza się, co następuje: 

§ l. W § 1 zarząd zenia Ministrów . Komunikacji I 
Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca ]979 r. w sprawie 

ustalenia n ajwiększej dopuszczalnej szybkości dla niektó
rych rodzajów pojazdów samochodowych (Monitor Polski 
Nr 18, poz. 111) pkt 1 i 2 otrzymuj ą brzmienie: 

" 1) samoch odów osobowych: 
a) na drogach o .i ednej jezdni 80 km na godzinę, 
b) na drogach O' dwóch jezdniach 90 km na godzinę, 

2) m otocykli 60 km na godzinę". 

§ 2. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 10 wrześ
nia 1979 r. 

.Minis ter Komunikacji: M. Zajiry d 
Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 

Tłoczono z pol ecenia l'reze5d Rady tvlin is trów w Z " k l" ddCh C rd l icw y ch "TamKa", Zak łild nr L "Vctl'SZawd. ul. Ta mka 3. 
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