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dod-atk6w ' do \ plae, rada zrzeszenia wskazuje · · przedsi~
biorstwo, ktorego system wynagrodzeil wymieniony w 
ust. 1 b~dzie stosowany Vv zrzeszeniu. 

§ 3. 1. Rada ' zrzeszenia ustala' regulamin WYlld
gradzania pracownikow, okreslajqcy szczegolowe zasady 
j -warunki wynagradzania. a w szczegolnosci: 

1) tabele plae zJ.sadniczyeh i zasad y ich stosowania, 
2) tabel~ dodatkaw tunkcyjnych i zas~dy j~j stoso

wania, 
3) szezegolowe zasady i kryteria premiowania ina

gqldzania pracownik6w . oraz poziom premii dla po
szczeg6Jnych stanowisk peacy, 

4) wymiar i. ~asady przyznawaniadodatku stazowego 
oraz innyth dodatk6\\' do . piae stosowanych w zrze
szon ycll przedsi~l.Jio(st wach, 

5) .zasad y przyznawania 5wiadczen zwiqzanyeh z pracit. 

; 2.· Postariowienia ·reguJaminu wynagradzania. 0 kt6-
fym mowa w .lIst. I, nie mogq bye mniej kOIzystne dia 
pracownik6w nii: przepisy 0 wynagrodzeniachdotyez'!ce 
pracownik6w ' zrzeszoriych przedsi~biorstw. wydane 
przez . Rad~ Ministr6w jub ministr6w. · 'albo postanowie
nia ukladu zbiorowego pracyobowlqzujqcego · w tycll 
przedsi~biorstw ach. 

3. Rada Zfzeszenia przy 
~ynagradzania pracownikow 

ustalaniu w regulamini. 
zasad .przyznawania do-

datku sta±owego oraz swiadczen zwiqzanych z ·· pracll 
uwzglp,dnia zasddy obowiqzujqee w wiqkszosci ~[zeszo

n ych przedsiE;biorstw. 

4. Wynagrodzenie ella dyrektora zrzeszenia i jego 
zastf;pc6w lIstalaj<l: 

1) w zrzeszeniach ·obowiqzkowych -- organ zalozy
cielski. 

2) w zrzeszelliach dobrowolnych - rada zrzeszenia w 
uzgodnieniu Z organem zalozyciel:;kim. 

§ 4. 1. Srodki wydatkowane na przyrost przeeip,t
nych wynagrodzeil pracownik6w pod\egaj<\ obciqzeniu 
na rzecz Pailst wowego FunduszlI Aktywizacji Zawodo
wej na zasadach obowiqzuj<\cych zrzeszone przedsiq
biorstwa, okreslanych w ustawie budzetowej . ..-

2. W pierwszym roku dzialalnosci zrzeszenia. .rada 
zrzeszenia ustala przeci~tny poziom wydatk6w na wy
nagrodzenia na jednego zatrudnionego.stanowiqcy pod
stawp, doobciq±eil. wymienionych w ust. 1. 

3. Obciqzenia na rzecz Pal'lstwowego Funduszu 
Aktywizacji Zawodowej pokrywane Silo ze ·srodkowprze
znaczanych pezez zrzeszone przeclsip,biorstwa na utrzy
manie zrzeszenia. 

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady !vnnistrow: gen. armii W. JUIIlzeJskl 
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UCHW AlA Nr 108 RADY MINIST~()W 

z dnia 28 milja 1982 r. 

w sprawle utworzenla Inspeldoratu Gospodarkl Malerlalowej. 

\V zwi.qzku z art. 2 Ust. 3 ustawy z dnia 27 marc. 
1976 r. 0 ul:woIzeniu lIrz~du Ministra Gospodarki Mate
rialowej (Dz. U. z 1976 r. Nr 12. 1>oz. 71, z 1978 r. Nr26, 
pOZ. , 116 i z 1981 r. Nr 17. poz. 83). w celu zapewnienia 
kontroli efekl ywnego i racjonalnego gospodarowania su
rowcami i materialami Rada Ministr6w llchwala. co na
st~pllje: 

§ I. I. Tworzy si~ Inspektorat Gospodarki Materia
lowej v.' \Varszd\ovie . zwany dalej "Inspektoratem". 

2. Inspektorat two rzy siEl przez polqczenie Inspekto
ratu Gospodarki Stalq i Metalami Niezelaznymi w Ka
towicach oraz lnspektofatu Kontroli Gospodarki Drew· 
nem w \Varsuiwie. 

3. Inspekto rat podlega Ministrowi Gospodarki MiI
terialowej. 

4. Inspek torat posiada Oddzial w Katowicaeh. 

5. Minister Gospodarki Materialowej moze tworzyc 
Inne oddzialy I n:;pe~toratu . . 

§ 2. Inspektorat jest jednostkq budietowq. 

§ 3. 1. Na czele Inspektoralu stoi Glowny Inspektor 
Gospodarki Materialowej . zwany dalej "Gl6wnym Inspek
torem". 

2. Glowny Inspektor kieruje dzialalnoscill Inspekto
ralu przy pomocy zastE;pcoW. 

3. G16wnego lnspektora powoluje i odwoluje Mini
ster Gospodarki Materialowej. 

4. Zilst~pcow Glownego Inspektora powol uje i od
woluje Minister Gospodarki Mdterialowej na wniosek 
G!6wnego Inspektora. 

§ 4.. 1. Do zakresu dzialania !nspektoratu nale~y 

sprawowanie kontroli gospodarki surowcami i materia
lami. z wyjqtkiem paliw i energii,Zwanymi dalej "ma
terialami". w przedsi~biorstwach pailstwowych objl';tych 
ustawq z dnia 25 w[zesnia 1981 r. 0 pezedsi~biorstwacll 

panstwowycr\ (Dz. U. Nr 24. poz. 122). w jednostkaeh 
sp6ldzielczych. a taki.e w inn ych jednostkach organij 
zacy jnych prov,adzqcych dziatalnosc gospodarczq, W 

. szczeg61nosci kontroli: 
I) przeslrzegania normatyw6w zuzycia materia!6w. 
2) maleria!ooszcZE~dnego projektowania konstrukcji wy

r obow. 
3) stosowania oszczE:dn ych technologii przerobu mate

riaJow i wytwarzani'l wyrob6w. 
4) zast~powania materia16w importowanych materialami 

p rodukcji krajowej oraz rdcjonalnego wyko[zysta:nia 
matefial6w pochodzqcych z importu. 

5) racjonalnego gospodarowania surowcami wtornymi 
i mineralnymi suwwcami odpadowymi. 

6) rzele lnosci potrzeb zglaszanych przez odbiorc6w w 
odniesieniu do materia low objf;tych rozdzielnictwem. 

7) realizacji kierunk6w rozdzialu materiat6w, 
8) gospodarki zapasami, ieh magazynowania. transportu 

orazochrony plzed niszczeniem i zaborem, 
9) gospodarki opukowaniami, 
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10) funkcjonowania mechanizmow stymuluj4cych faejo
naJnq gospodark~ materia.iami. 
2. Kontrola, 0 ktorej mowaw ust. 1. nte obejmuje 

jednostek orgdnizacyjnych . podJ~lych Ministrowi Ohro
ny . Narodowej · oraz Ministrowi Spraw Wewn~trznych. 

§ 5. L Inspektorat przeprowadzd kontrole na pod-
stawie p!anow kontroli zat wierdzon ych pyzez Mini:;-tra 
Gospodarki Materiaiowej. 

2. lnspektorat przeprowadza takze kontrole dorazne 
na poJecenie Ministra Gospodarki MDterialowej lubz 
wtasnej inicjatywy. 

§ 6. 1. KontrolE! Sq dokonywa.ne przez inspektorow 
na podstawie leg.itymacji stuzbowej j imiennego upo
wd:i:.nienia Glownego Inspektora lub jego zastPcpcy. 

2. Glowny lnspektor I zast~pcy Glownego Inspek
tora przeprowadzajq kontrole na podst-awie legitymacji 
s!u:i:.bowej i ogol.nego upowainienia Ministrd GOSP9-
darki Materiaiowej. 

'§ 7. Kontrolowane jednostki organizaeyjne Sq oboe 
wi<4zane umoiIiwiC upowainionym przedstawicielom 
Jnspektoratu wst~p do pomieszczeni obiektow jednostki 
·kontroJowanej w celu sprawdzenia sposohu g05pooa
lOwania materialami. jak - rowniei udost~pniCniez~dn4 
dokumentacjEl oraz udzielic infonuacji lliezb~dnyeh do 
wykonania zatian wymienion yeb w §4. 

§ 8. J. Z p:zeprowadzonycb kontroli inspektorzy 
sporzqdza jq protokoly. 

2. Protok61 kontroli powinien zawierac w szeze
golnosci: 

1) ustalenia faktyezne, stanO\ • ..-iqce podst.aw~ do oceny 
dzialalnosei kontt olowanej jednostki w baddnym 
zakresie, 

2) wyszezegolnienie ujawnionych nieprawidlowosci, a 
tdkze okreSlenie przyczyn t s.kutk6w tyeh niepr<t
widlowosci oraz wskazanie os6b odpowiedzialnych 
2-d te oieprawidlowo.sci. 

3. Protokol, 0 ktorym mowa w liSt. 2, podpisuje 
inspektori kierownik jednostki kontrolowanej, 

4. Kierownik jednostki kontlOlowanej ma prawo 
zglosiC do protl1kolu umotywowane zastrzezenia co do 
konkretnych fakt6w utrwalonych wprotokole. Inspektor 

" jest obowiqzany fakty te dodatkowo zhadae j uzupel
nicprotok6t 

5. W ra.zie odmowy podpisania protok<rlu przez kie-
Jownika kontrolowanej jednosUd inspektor powinien' 
zamiesciC 0 tym wzmiank~ w protokole, pod.ajqc przy
czyn~ odmowy podpisania. 

§ 9. Na podstawie ustdlen dokona.nych w toku 
l<:ontroli Glowoy Inspektor kieruje .wystqpienia pokon
trolne do jednostki kolltrolowanej lub orgnnu zulozy-

delskiego alba innego org.anu nadzorujqcego dzialal
nose jednostki kon'tro!owanej. 

~ 10. Kierownik jednostki, do ktorej . zostalo skie
rowane wystqpien~e pokontrolne, jest obowiqzany do 
wszechstronnegorozpatrzenia· uwag,zaleceI'1 i wniosk6w 
G16wnego Inspek'1ora, podJE;cia .odpowiednieh decyzji w 
celu usunificia stwierdz :mych 'nieprawid}owosci oraz do 
zdwiadomienia , lnspe.ktoratu w wyznaczonym terminie 
o sposobie wykonania zal,ecen wydany£h w wyniku 
kontroli. 

§ 11. hspektorat wsp6Jpraeuje z innYllli organami 
kontrolnymi w zakresie kontrofi gospodarki mate
rialowej. 

§ 12. Szc'legolowy tryb dzialania oraz- OTganizacj~ 
wewn~hznq Inspe'ktoratu ustali Minister Gospodarki Ma': 
tefia.lo\\'ej. 

'§ 13. Pracownicy InspektoratuGospodarki Stalq 
i Metalami Niezelaznymi w Katowicach oraz pracow
nicy lnspektmatu Konholi Gospodarki Drewnem w -War
ndwieprzechodzit dopracy w Inspektoracie. 

§ 14. I. Pracownicy Jnspektoratu Sq wynagradzani 
wed lug zascld wynagradzaniapracownik6w naczelnych 
i centralnych organow administracji panstwowej. 

2. Do pracownik6w Inspektorotu majq zastosowanie 
przepisy w sprawie praw i obowiqzkow pra-cownikow 
pdllstwowych. 

. 3. Ins'pektof.o-ID wykonujqcym czynnosci . zw.iqzane 
z kontrolq gospodarki materialami w zakresie okreslo
nym w § 4 przysluguje dodatkowo wynagrodzenie funk
cyjne przewi<Yliane w przepisach w sprawie resortowej 
kontroJi dzialalnosci gospodarczeJ pailstwowyeh jed no
stek organizaeyjnych. 

4. Inspektorom mogq bye przyznawane specjalne 
nagrody za s7.czeg6lnqefektywnosc w d'l.ialalnosci kon
trolnej. Regulamin przyznawanid tyeh naglod ustali Mi
nister Gospodarki MaterialoweJ. 

§ J 5. Tracq moc: 
1) uchwala Pr€zydium Komitetu Ekonomicznego Rady 

Mi:nistrow z dnia 29 kwietnla 1950 r. zmieniona 
uehwalq z dnia 22 maja 1950 r. w sprawiekontroli 
zuzycia drewna i ochrony milterial6w drzewnych 
przed marnotrawstwem (Monitor Polski 'l 1950 f. 

Nr A-64, poz. 752), 

2) uchwala ' nr 6S Rady Ministr6w z dpia 15 marCd 
1974 r. w sprawie utwoTzenia Inspektoratll Gospo
darki Stalq i M~talami Niezelaznymi (Monitor Pol
ski z 1974 r. Nc 11, poz. 82 i z 1977 r. Nr 17, poz.9:5). 

§ 16. Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Ra dy Ministrow: gen. armii W. Jaruze/sld 
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ZARZJ\DZENlE MINISTRA FINANSOW 

z cnia 11 czerwea 1982 r. 

- . '""* 
w sprawle laryf skladek za obowiqzkowe ubezpi€czenia , :komuni"acYJne -~ krajowcow dewtzowych w ruchu za-

granicmym. -

Na podstawie crt. 6 ust. 1 ustawyz dnia 2 grudnia 
1958 r. 0 ubezpieczeni.ach maj1)tkowych i osobowycn 
(Dz. U. z 1958r. Nr 72, poz. 357, Z J964 L Nr 16, poz_ 94 
i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), § 11 ust. 1 IO:zpof'lqdzenia 

RaJ.~y Ministr6\\T z dnia 20 grucl n ia 1974 r. w sprawie sposo
bu ustalania taryf i poboru skladek za obowiqzkowe ubez
pi«:z~mia majqtkowe i osohowe (Dz. U. z 1974 T. NT 49, 
poz. 304 -j z 1981 r, Nr 30, pOl.. i66) ~raz ~ 34 i § 4~ 


