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100 62 RM :17 .IIl.1982 r. w sprawie centralnego funduszu postępu technjczn~-ekonomiczne- Nr 10, poz. 7l 
go w 1982 r. 

-
101 6S RM 

? 
27.III.l982 r. w sprawie zasad finanaowania prac' badawczych oraz zasad działal- I Nr 10, {loz. 72 

ności jednostek badawczych w 1982 r. 

l02 67 RM 9.IV.1982 r. w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych Da po- Nr II , poz. 78 
krycie wzrostu koszt6w wakacyjnego wypoczynku d;deci i Dllo-

103 lOS RM 22.V.1982 r. 

~~ , I 
w sprawie .zwolnienia atudelll'JW szkól wyższych od obowiązku od- I Nr 15, poz. 116 
bycia praktyk robotniczyclI w 1982 r. 

104 157 RM 2. VII 1.1 982 r. w sprawie jednorazowego ś wiadczenia pieniężnego dla rodzin o nHj- Nr 19, poz. 165 
niższych dochodach 

105 . 186 RM 20. VIII.1982 r. w sprawie dodatkowych zachęt do zwiększania produkcji w przed- : Nr 20, poz. 175 
' sięL.iorstwach gospodarki uspoleczniOl ... j . I 

20.IX.1982 r. Nr 23 , poz. 200 1M 201 RM w sprawie zasad obliczania i trybu rozliczeń jednorazowegQ pOdat-, . 
Im stabi lizacyjup,go .w 1982 r. , 

- , 
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ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 26 sierpnia 1983 r. 

w sprawie lasad I tr ybu oraz organów właściwych do ustalanIa norm ubytków naturalnych. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu 
& dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu arty
kułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. 
Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54 poz. 244 i z 1971 r. 
Nr 12, poz. 11 5) zarządza się, co na stę puje: 

§ l. Zarządzenie określ a zasady i tryb ustf1la~ia 

D.orm ubytków naturalnych oraz organy właściwe do ich 
ustalania. 

§ 2. Przez ubytek naturalny należy- rozumieć zmni e j
szenie masy (cięźaru) lub wymiarów art y kułów (surow
ców, półfabrykatów, wyrobów) spowodowa ne : 

l) zachodzącymi procesami biochemicznymi i fizycznymi, 
2) czynnościami manipulacyjnymi (przyjmowanie, wyda

wanie, składowanie , transportowanie, przemieszczanie, 
rozlewanie, rozważanie, sortowanie, rozkruszanie, 
rozkurz, pakowanie itp.), którym nie można zapohiec 
przy obecnym stanie wiedzy i stosowanej technice. , 
§ 3. Nie są ubytkami naturalnymi straty spowo

dowane: 

l) ze psuciem lub zniszczeniem artykułu albo obniźe

niem jego jakości w wyniku nieodpowiedniego opa
k6wania, niewłaściwego przechowywania, braku 
dpałości (np. stłuczenie, złamani e, rozerwanie), 

2) przyczynami losowymi, nieszczęś liw ymi wypad kami, 
kradzieźami, 

J) nieprzestrzeganiem wymagań i postanow ień , określo
nych we właściwych Polskich Normach (PN), nor
mach branżowych (BN) lub normach zakłado

wych (ZN) . 

I 4.. Ustal one normy ubytków naturalnych są wiel
lościamf maksyma lnymi i mogą być stosowane tylko 
:w okolicznościach, w których ubyte k natuliliny powstaje. 

§ 5. Normy ubytków natura in ych pow inny być usta
lone na artykuły, w których powstają ubytki: 

1) podczas przechow ywania oraz niezbęd n ych cz ynności 

manipuliJcyjnych w magazynach i innych miejscach 
składow a nia, 

2) pIzy prze wozie i związanym z nim w ladunkiem, prze
ładunkiem i wyładunkiem w transporcie kolejowym, 

-drogowym, wodnym śródlądowym i mo.rskim. 

§ 6. 1. Norm ubytków naturalnych nie ustala si ę na 
a rtykuły: 

l) przyjmowane lub wydawane (sp rzeda wane) na sztuki, 
pęczki itp. lub w jednostko wych opakowaniach p ro
ducenta, 

2) w transporcie lotniczym. 

2. Norm ubytków naturalnych nie stosuje si ę w 
jednostkach organizacyjnych obrotu towarowego (han dlu 
I gastronomii) oraz świadczących usługi dla ludności, je
żeli dla tych jednostek są ustala ne limity na pokrycie 
nied oborów. 

3. Właściwi mini strowie usta laj ą limity, o któ.rycb 
mowa w ust. 2. 

4. Ministrowi,e mogCj upowa żnić dyrektorów (kierow
ników) jednostek gospodarki uspołecznionej do ustalania 
limitów na pokrycie niedoborów występujących w tych 
jednostkach. 

§ 7. Ust a la się następujące rodza je norm ubytków 
n aturalnych : 

1) krajowa norma u by tku naturalnego w procesie skła
dowania (KNU), 

2) ,z akładowa norma uby tku na turalnego w procesI. 
składowania (ZNU), 

3) krajowa norma ubytku n a t uralnego w transporcie 
(TNU). 
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§ 8. 1. Normy ubytków naturalnych w procesie skła
dowania ustalają : 

1) krajowe normy ubytków - ministrowie, po uzgod
nieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej, na 
artykuły wymienione w. załączniku do zarządzenia, 

2) , zakładowe normy ubytków - dyrektorzy (kierowni
cy) jednostek gospodarki uspołecznionej na art y kuły 

nie wymienione w załączniku do zarządzenia , a bę 

dące przedmiotem obrotu w tych , jednostkach. 
2. W jednostkach gospodarki uspołecznionej powinny 

być ustalane także zakładowe normy ubytków natural
nych na artykuły wymienione w załączniku do zarząpze
nia . . jeżeli występujące w nich warunki składowania po
w,Odują powstaw a nie ub ytków na poziomie ni ższym Qd 

n ormy krajowej . 
3. Dopuszcza si ę usta lenie zaklacl owej normy ubytku 

natu ralnego na artykuły wymienione w załączniku do Z d 

rządzenia na poziomie wyższym od normy krajowe j. za 
zgodą organu ustalającego tę normę. 

§ 9. 1. W razie gdy ubytki naturalne powstają pod
czas załadunku. przeładunku i wyładunku artykułów, ich 
normy ustalają ministrowie nadzorujący lub koordynują

cy głównych producentów tych artykułów. w porozumie -o 
niu z Ministrem Komunikacji. 

2. W razie gdy ub ytki naturalne powstają podczas 
prze wozu artykułów środkami transportu kolejowego. sa
mochodowego. zaprzęgowego. wodnego śródlądowego. ich 
normy ustilia Minister Komunikacji w porozumieniu z za
interesowanymi ministrami. 

3. Norm ubytków naturalnych w transporcie kolejo
wym. ustalonych na podstawie ust. 2, nie stosuje się przy 
ustalaniu ubytku masy. za który nie odpowiada kolej na 
podsta wie art. 97 dekretu z dnia 24 grudnia 1952 r. o prze
wozie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1953 r. Nr 4, 
poz. 7) oraz na pądstawie umów międzynarodowyc'h o 
prze wozie towarów koleja mi. 

4 . . Minister Komunikacji - w okresie dwóch la t od 
wejścia w życie zarządzenia zweryfikuje normy ubytków 
naturalnych ustalone na podstawie art. 97 dekretu z dnia 
24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osóbko
lejami . 

5. W ra zie gdy ubytki naturalne powstają w trans
porcie morskim 1 związanym z nim załadunkiem, prze
ładunkiem i wyładunkiem artykułów. ich normy ustala 
Minister - Kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej w 
porozumieniu z zainteresowanymi ministrami. 

§ 10. Ustalone przez właściwych ministrów kra jowe 
., normy ubytków naturalnych podlęgają -ogłoszeniu w Mo

nitorze Polskim. 

§ 11. Minister Gospodarki Materiałowej ustala za
Mdy opracowywania i stosowania no rm ubytków natu 
ralnych oraz stałego doskonaleni1a metodyki usta lania 
w ysokości ubytków. uwzględniającej postęp techniczno
-o rganizacyjny w gospod arce magazynowej i transporcie. 

§ 12. 1. Zainteresowani ministrowie wyznaczą jed
nostki naukowo-badawcze do prowadzenijl. prac związa 

nych z usta laniem i stosowaniem norm ubytków natu
raln ych. 

2. Minister Gospodarki Materiałowej wyznaczy jed
nostkę naukowo-badawczą do prowadzenia badań zwią-

7ilnych z doskonaleniem metodyki i trybu ustal.ania norm 
ub ytków naturalnych i współprac;y w tym zilkresie /z 
właściwymi resortowymi jednostk ćl mi badawczymi. 

§ 13. Ministrowie i terenowe organy administracji 
pal'lstwowej stopni a wojewódzkiego zapewnią przepro
wadzanie kontroli ustalania przez jednostki gospodarki 
uspolecznionej norm' ubytków nilturaln yc h i ich stoso
wania. 

§ 14. 1. Normy ub y tków natura lnych podl e gają re
wizji i we ryfikaCji po k'i żdej zmianie warunków wpły

wających na zmniejsze nie ubytku naturalneg o. d w 
s zczególności w razie poprawy technicznych warljnków 
m aga zynowania, stosowania opakowdil lepszej j a kości 

oraz wpr0wodzenia specjalistycznych środków transportu. 

2. Obowiązujące normy ubytków naturalnych po
winny być analizowan e pod wzgl ędem ich aktualności 

nie rzadzi e j niż co pięć lot. 

3. Właściwi ministrowie zweryfikują normy ubytków 
n oturalnych na artykuły ujęte w załączniku do zarzą

dzenia w okresie dwóch lat od wejścia w życie zarzą

dzenia. 

4. Normy uby tków naturalnych na artykuły nie wy
mienione w za łączniku do zarządzenia. aktualnie obowią

zujące w jeclnostkac'h gospodarki llspołe'cznionej - jed
nostId te zweryfikują w okresie dwóch lat od wejścia w 
życie zarządzenia. dostosowując je do istniejących w nich 
warunków technicznych i organizacyjnych. 

§ 15. Włościwy minister może zobowiązać dyrekto ra 
(kierownika) jednostki gospodarki uspołecznionej do, 
zmiany zakładowej normy ubytków naturalnych. jeżell 

określona w niej wielkość ubytków znacznie przewyższa 
wielkości ubytków naturalnych określone w innych 
zakładowych norm ach ubytków naturalnych, ustalonych 
dla jedn ostek. w których występi.lją porównywalne wa
rtmki skladQwania. 

§ 16. 1. Minister Gospoda rki Materiałowej ustali na 
lata 1984 i 1985 listę surowców. mater i ałów i artykułów' 

' r ol no-spożywczych oraz określi jednostki obrotu towaro-
1vego, w których należy przeprowadzić obserwację w 
celu ustalenia rozmiaru strat. jakie powstają podczas 
przechowywania i transportu tych ar tykułów. 

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na pod
stawie ustaleń. o których mowa w ust. L zapewni od 

, 1984 r. odpowiednią informację statystyczną dotyczącą 

kszŁaltowania się wielkości strat. 

§ 17. Nor'my ubytków naturalnych ar tykułów prze
chowywanych w jednostkach organizacyjnych podległych 
Mi,nistrowi Obrony Narodowej , w warunkach odbiegają

c ych od ustalonych przez właściwych ministrów, okres la 
Minister Obrony Narodowej. 

§ 18. Prze pisy zarządzen i a dot yrząre ministrów sto
su je się odpowiednio do kierowników urzędów central
nych. 

§ 19,. Do czasu ust a lenia i ogłoszenia zweryfikowa
nych norm ubytków ,naturalnych st osuje się normy do
t ychczas obowiązujące . 

§ 20. Traci m oc za rządzenie nr 13 Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 3\ stycznia 1975 r. w sprawie właści

woś ci, zasad i tryhu ustalania nOllTI ubytków natur a l
nych oraz kontroli ich stosowania (Monitor Polski Nr 5. 
p oz. 25). 

§ 21. Zarząd zen ie wchodzi w ż ycie z dn iem O ~llo- , 

sZeniil. 

Prezes Rady Minist rów: w ,z. J. OlJudu lV,s ki 
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Załącznik do zarzqdzenia 
Prelesa Rady Ministrpw z 
26 sierpn id 1983 r. (poz. 161) 

nr 21 
dnia 

WYK AZ ARTYKUŁOW (SUROWCOW, MATERI/\ŁOW), NA KTORE NORMY UBYTKOW NATURALNYCH 
UST M.AJĄ MINISTROWIE 

, 

Lp. 1 _____________________________ N_a_~_\_va __ a_r_t~y_k_'_'I_u __________________ ----______ I; ____________________ U_s_ta_l_a~ją~c~y~ _________________ 1 

1 i 2 3 

1 /.iaroa zbóż: żyto. pszenica, jęczmień, owies. mieszanka zhożowa. proso, grYka,l Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywoościowej 
kuknrydza 

, . 
2 lilJroa roślin strączkowycb: groch, hobik, lubin, D)ieszauk .. 3tr"c~k.owa, łl1ics~lJll' Minis ter Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej 

ka strączkowo.zbożowa. fasola., gorczyca, lilak 

3 Ziarna roślin oleistycb: rzepak. r~epik 

" Przetwory zbożowe : I<asze, iuąl<a, (tlatki ow~iaac, ryż 

5 l,ielfllliaki 

6 \I 'łka , ziem"i,."".n. 

7 BlIraki .;ukrowe (korzenie) 

8 Cehnla 

l) lahlka 

10 Zwicrzetn r7,,,""". mi .. _"" ; nTz .. tW"ry miesne 

11 '"eko, przetwucy ulie..:"ue, " wyl"c"ewem twarogów 

12 Spirytus etylowy .' 

-
13 Cukier 

-
14 Tytoń 

" 

15 Pa.łiw8 plynne 

16 ..;iarka 

17 Bawełna 

18 W!elna -
19 Nawnzy szt .. ,,_ 

20 Paliwa stale 

21 Rudy żelaza l metali kolorowych 

22 Cement 

23 Wapno 

24 Papier i tektura 

25 Ryby 

llinister Rolnictwa i Gospodarki Z ywnośeiowe,i 

'I inister nolnictwa i Gosp"'la rki Żywno"cinwc,i -, 
"Iilli,ter Rolnictwa i Gospodarki Zywno.ciowe,i 

Vlinister Roli,ictwa i Go"p .. darki Żywno~cinwel 

\lini8ter Holuictwa i Gn"pOllarki Zywnmiciowej 

\1 inister Rolnictwa i Gospodarki Zywno!icii,wej 

"vliniste, Holnic twa i Gospodar:, i Żywnościowej 

'vlini.te .. Holnictwa i Gospodarki 'Zywno""iowei 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowei w po-
rozumieniu z Prezesem Zarządu Centralnego Związku 
Spóldzielni Mle"zarskich 

1-1 inister Holnictwa i Go.podnrlti Zywno4eirll\'e,i 

\fiuioter Rolnir.twa i Gospodarki Zywności owe,i 

, Minister Rolnictwa Gospodarki Żywnościuwej 

"lioi.ter Przemysłu Chemicznego i Lekkiego 

:W:inister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego 

Minister P~zemysłu Chemicznego i Lekkiego 

Minister Przemvslu Chemiczne:;:o i Lekkiego 

Millister Przemysłu 
I 

Chemicżne.:o i Lekkiego 

Minister Górnictwa i Ener,::etyld , 

Minister Hutni",'wa i Przemysłu Muzynowl'go 

Minister Budownictwa i Przem ysłu Mateflalów Bn-
dowlanych 

Miniater Budownictwa i Przemysłu Materialów Bu
dowlanych 

~1inister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

Miniater -- Kierownik Urzędu G08podarki Mor8kiej 


