
pt:>nltor 'Pol~ki Nr 7 

Pracy. Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innych orga.
iłÓW nadzoru l kontroli wa,runków pracy. dotyczących: 

1) likwidacji zagrożeń wypadkami przy pracy. powodo
wanych zagrożeniami wybuchowymi. . pożarowymi. 
budowian ymi. 

2) likwidacji zagrożeń czynnikami szkodliwymi w śro 

dowisku pracy do wartości określonych rozporządze
niem Ministra Pracy. Plac i Spraw Socjalnych z dnia 
22 grudnia 1982 r. w sprawie najwyzszych dopuszcza [
nych stężel'! i natężeń czynników szkod 1i\V'yc h . dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 43. poz. 287). 

3) zapewnienia w pomieszczeniach pracy temperatury 
zgodnej z przepisami o Dezpieczeństwie i higienie 
pracy lub Polskimi Normami przez budowę kotłowni 
centralnego ogrzewania. 

(6) ' przeniesienia działalności zakładu lub jego cz~ ~ki do 
~ nowego obiektu ze względu na decyzję Pallslwowej 

Inspekcji Pracy. 

Poz. 56. 57 i ~8 

2. Za inwestycje. o których mowa w ust. I. uw<:ża 

się również budowę budynków przeznaczonych na szatnie. 
ła;~nie, umywalnie. pomieszczenia do spożywania posił

ków, pomieszczenia do przygotow ywania posiłków proli
laktycznych ·i· regeneracyjno-wzmacniających, pumieszcze
ma do odkażania, oczyszcza nia. i suszenia odzieży ochron
nej i roboczej, pomieszczenia do ogrzewania się pracow
ników za t rudnionych przy pracach ąa otwartej przestrze
ni luh w n,ie oglzanych pomieszczeni ach, oraz pralnie 
odzieży roboczej i ochronnej. plclcownikóW' zakładu. 

§ 2. W w ypadk ilch spornych opinię o podejmo\va
nej inwestycji wydaje organ zaloż yci-elsk i. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie 'OZ dniem cg\osze
nia i ma zastosowanie do inwestycji podjętych po dniu 
l stycznia 1985 r. 

Minioter Pracy , Płac Spr.aw Socjalnych: w z. A. Paczo,; 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 18 marca 1985 r. 

zmłenla!ące zat7,ądzenle w sprawie zasad zawierania wykonywania - umów o prace wydawnicze w zakrf'sie 
publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za-te prace. 

Zarządza się, co następuje: 

§ l. W tabeli wynagrodzeń za prace wydawnicze 
'''' zakresie publikacji nieperiodycznych, stanowiącej za-
4ącznik do zarządzenia Ministra · Kultury i Sztuki z dnia 
j 9 czerwca 1973 f. w sprawie zasad zawierania i wyko
nyw ania umów o prace wydawpicze w zakresie publika
cji nfeperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace (M o-

· Jlitor Polski Nr 28, poz. 176, z 1979 r. Nr 22, poz. 127 
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I z 1983 r. Nr 4, poz. 28), stawki wynagrodzenia za prace 
wydawnicze wymienione pod poz. 12.1-12,3 oraz pod poz. 
23 podwyższa się o 50%; pozos tałe stawki wynagrodzeń 
za prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycz
nych, ustalone w tym załączniku. podwyższa się o 60%. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życi"e z dniem ogłoszenia. 

Minister Kultu! y i Sztuki : K. Zyyulski 

7ARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIALOW BUDOWLANYCH ' 

z unia 25 marca 1985 r. 

ucb ylaJące zanąozenle. w '· sprawie ogólnych . warunkilw umów o roholy budowlane wykonyw a.ne na rtf'CZ 

jednQstek gospodarki uspołecznionej pr7.ez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. 

Na podsttłwie art. 384 § l Kodeksu c ywilnego i ~ . 1 
ust. 1 pkt 2 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 
3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczeinych 
organów admin ist.racji pćlL1 stwowej do ustal ania ogóln ych 
warun ków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36,. 
pez. 219. z 1978 r. Nr 31 , poz. 114. z 1 93~) r. Nr 19, 

· poz 161 orn z I~ JR3 r. Nr 6, poz. 'lO i Nr 7, poz. 44) Zil -

· rząri za si (~ , ' co nas V'p uj r : 

§ lo Uchyla sie zarzildzenie Ministr,a BudQwniclv.- a 
j PI zeol 1'slu Mctleria!ów BudcwJan ych z dnia 6. lipca · 

1977 r. w spl ilwie ogólnych w<:l funków umów o roboty 
budow lane w ykonywane na rzen jednośtek guspoda 'k i 
uspo ł ecznionej przez jed nost ki fJCls pndal ki nie uspołecz

nionej (Monitor Polski Nr Hl, poz . JOl i z 1982 r. Nr 27 , 
poz. 243). 

§ 2. Zarzi'1dzenie wchodzi w ivci e z dnk'm ogłosz ( · n la . 

Minister Budownic t W iJ i P I zem ys lu Mtl teria·!ów, 
Budowlanych : S. Kukuryka 


