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instrukcji eksploatacji. oraz w razie zwiększenia 

energochłonności". 

wienia I parametrów techniczno-ekonomicznych lub pLl.y
stosowania do nowycll warunków pracy. 

2) uszkodzenie urządzenia energetycznego zagrażające 

niezawodności ruchu lub uniemożliwiające da lszą 

jego pracę , a zwł'iiszcza zagrażające . bezpieczeóstwtl 
obsługi i otoczeni!i' 

Rozdzia ł 6 

Przepisy końcowe. 

3. Decyzję o prżekazaniu urządzenia ene rgetycznego 
do remontu lub wycofaniu z eksploatacji podejmuje kie- . 
Iownik zakładu na' wniosek osoby zajmującej się eksploa-, 
tacją tego urządzenia. 

4. Przepis , ust. 3 nie dotyczy przypadków, w których 
decyzję o · przekazaniu urządzenia energetycznego do re
montu lub wycofaniu z eksploatacji podejmuje jednostka 
upoważniona do ·dysponowania mocą urządzefl ' przyłączo

nych do wspólnej sieci ·Iub inny organ upoważniony dOI 
tego na podstawi'e przepisów szczególnych. 

§ 18. Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i 
Fnei ~l etyki z dnia 1· września 1967 r. w sprawie ogólnych 
zasad eksploatacji urządze l 'l energetycznych (Moni tor 
Polski Nr 51. poz. 254). 

~ 

§ 19. Za rządzenie wcho<~zi w życie z dniem 
nia 1987 r. 

Ministe r Górnictwa i Energet yki 
Minister Gospodarki Materiałowej 

C. Piul[()wski 
PaJiwowej: 

st vez-

§ , 17. W toku remontu urządzenia energe tyc znego 
celowe jest dokonywanie jego modernizacji dla popra- J. Woźniak 

" 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ PALIWOWEJ 

z dnia 12 sierpnia 1986 r. 

w sprawie ograniczenia zak.resu Obowiązkowego pośrędnldwa Jednostek obrotu. 

' Na podstawie § 11 ' ust. 1 uchwały nr 124 Rady Mi
nistrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i orga· 
nizaeji procesu zaopatrzenia materiałowo-technic'znego .w 

l;atach 1986"'""';'"1990 (Monitor Polski Nr 22, poz. 164) 
dza się, c'o następuje: 

§ I. Wyłącza się z obowiązkowego pośrednictwa w_ obrocie następujące materiały: 
.. 

I Lp. Nazwa materiału t 
Symbol Systematycznego 

wykazu wyrobów 
. ~-_ .. 

I Kuchnie gazowe z piekarnikiem 0672-1 i 
2 Akumulatoty elektryczne kwasowe do po- I j 34-12 

jazdów samochodowych 
3 Ochraniacze dętek samochodowych 131'1-66 . 

'4 Okleiny 1726-1 

§ 2. Zarząd~enie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 
Minister Gospotlarkl Materiałowej 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNTK ACJI 

z dnia 23 czerwca 1986 f. 

Pa liwowe j: 
w z. J. Podyó rs/{j 

W sprawie . krajowych nornl 'ubytków naturalnych niektórych artyk·ułów przewożonych transportem koleiowym. 

2. Dla artykułów plze\'''-O:lOllycll IUlem, me wysLu.e
gólnionych w załączniku ' nr l do , za rządzenia, które z po-

/ 

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 listo
pada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272) 
oraz § 9 ust. 2 i '4 zarządzenia nr 27 Prezesa Rad y 
Ministrów z dnia 26 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad 
i trybu oraz organów właściwych do ustalania norm 
ubytków naturaln ych(Monitor Polski Nr 30, poz. 161) 
zarządza się, co następuje : 

wodu swych właściwości tracą na masie, u~tala s ię , 

§ l. 1. Ustala się krajowe normy ubytków 'natural
nych ziarna zbóż , ziarna roślin strączkowych, ziarna roś- ' 
lin oleistych, ziemniaków przemysłowych . buraKów ' cu
krowych, spirytusu . paliw płynnych, siarki. nawozów 
sztucznych, flaliw stałych, rud żelaza , chrom,u i manga
no , . koncentratów miedzi i cynkowo-ołowiowych" cemen- . 
t u, wapoa, od.PCidków skór, suchego lodu, powstających 
w transpo,rcie kolejowym w przewozach k,rajowych. w' ,: 

. :W i'sokości określonej w · załączniku nr 1 do zarządzenill. 

normy ubytków naturalnych w wysokości: 

l) 1.5u/o - dla artykułów płynn ych lub nadanych do 
, przewozu w stanie wilgotnym, 

~) 0,7u/o - dla artykułów sl;ch yc h narazonych na uhy
tek masy. 

§ 2. Sposób stosowania krajowych n orm ' ub ytków 
naturalnych w transporcie kolejowym okreś la instc:.lkcja 
stanowiąca za łącznik nr 2 do za rządzenia : 

nia. 
* 3.Zariądzenie wchodzi w życie z dri ~jn og/nsze- . 

I 
tvlinlsle : !(OIJHIIIU\,dCJi: J. ł\WHdl,ki 
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Zalącżn ik nT do zaT lądlenia Mi'
nistra KOl1lunik ilcji z dnia 23 czerw
ca 1986 r. (poź. 176) 

TABELA KRAJOW.YCH NORM UBYTKOW NATURALNYCH ARTYKUŁOW PRZEWOLONYCH TRANSPORTEM 
KOLEJOWYM 

L;' 

-
l ---
l 

-
Nazwa artykulu 

\ 

2 

, 
liarua l.bÓż; ziarna żyta, pszenicy, .ięc1.lJlie-

nia~ uw~a, tniesza,nki 1.hniowe.i ~ pT.,~a~ ~r\'kL 

kukurydzy --- ---_._----------_ .... -
2 liarna " oślin .;trą.-zkowych; zim'na -grochu, 

bohiko , luLi nu, lJIieszanki .Lrączko\\>(I·zho·-

Miejsce powotawauia 
ubytku naturalnego 

3 

" 

wagon kry~y 

wagon kryty 

Opakowanie 

4 

luzem 

lu1."1O 

\ 

0,50 

0.50 

Wysokość 

ubytku 
w l.~O 

5 

JedlInstka 
.odniesienia 

Ill/lBa pr1.e~ylki 

masa przt'~vlki 

żowcJ, tasoli, gorczycy , ",aku' .. 
------~----~--~~------------- --------------------------~-----------i---------------

Ziarna roś lin "Iei.tych: 3 ziarna rzepukn, wagon kryty 

, 

wagnn odkryty 

rzepiku 

I------~~----------~--------~ 
__ 4 __ Z_.i_e_łI_lI~:ki , (Jr:tem~_· s_I(_J_\'_·e __________ 1 

5 Buraki cukrowe \\'agol1 odkryty --
6 . Spirytus . wagon cysterna 

. , 

wagon kryty , 

wagolI . odkryt)' (ok· l-i 
_ .. _ .. ···_------,-------1 ·ryw'wy) 

.. _--
Nawnzy. sztuczne: 

su" .... I ... !al prosty pylisty lub pw.t> gl'allu, 

Inwan} . siarc~aJl "mollowy . sól potasowa 
lIawozy potawwe ikainit.. karu eks, kizeryt. 

.. iarczan I",tasu), nawozy WlJfHłiuwe węglallo, 

. we odmian> 01-05 tzw .• lIch. (o zawartości 
wody d .. lS'~(,), ·nawo:!.} wapniowe t1enko· 

we. "'pcrl".l'at p<>tró.iny iranulowan)' po· 
lifoska, fo.lm·au dWOIłU 

~nawu7.y \\'apuiowt' 

06·H'1 lz\\ wilgollU' 

powyz"j 15"'0) 

węglanowe odmiany 

(o zawartości wody 

9 Paliwa.' HI~. 
We~If:1 kall1i~'11I1)' 

- snrtyJlu'nt) ~rlJbe i śr(·dnl", 

- niesftrIH\\'aH} oraz sorty lnenly druune 

IlI,..low., . hrykit'ty 

- nłuł~ 

węgid hnll;lUlu~ 

- w,,",z v"stki." sort)rnlf'n1.y 

- bryk'''l\ 
, kok. i półk"b 

___ o 

10 
---

11 

- kok. ..dlpwnicz~. wi cll<opiecowy I for· 

muwan~ 

- koks 1"'Z""1y"lfI\vt""l'alow)' 
- kok_ t"'Jl:aZII\\' ) niesortowany w Ilorty. 

meritach pllw yżei 10 mm i półkok! 

powvże.1 lO mil. 

- knk.ik '. kob""lli i gazowni orli z pół

kok;H~ 

Paliw .. pl y.nne 

RlIdH ·i,r.łllza 

ił' kawsłk"wH . pospółkowa, IrudłU I 

h) miałka, kOlle~ntrllty . 

wagon kryty, odkryty, 
okrywany 

I wagon odkryty 

wagon cyst.erna 
----

Iwagon odkryty 

luzem 

luzeu). 

luzem 
-_·...,------1 

luzem 

IU:tClU W nac:ly' 
niach 

luzem 

11,70 

1,20 

0,60 

.0,01 za każdy 

dzień przewozu 

0,04 za kaŻdy 

dzień przewozu 

0,50 

masa przesyłki 

rnasa przesylki 

tIUlS" przesylki 

masa przl'sylki 

Inasa przeoylki 

-------1------.,-, --1--.. - · .. - ---1 
luzem l,OO masa ' przesylki 

!. Iuzem 2,00 
, 

0,80 

1,50 
lu:t.em 2,00 masa przesyłki 

. 1,50 
0,80 

0,80 
1,00 , 

1,00 

1,50 

luzem : 0,50 ~~r.r~<,svlki __ _ 

.1 
0,25 
0,50 I'~·· l m"sa I'ac.) l: 

\ 
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12 Rud .. ChWlllU wagon odkryty , łuzem 0,25 Uli:ISił prze"yłki 

1,00 (uasa wzcsyłki, 13 Ruda .. llUwganu wagon odkryty luzem 1---- ~--~ł-------------I------------I-----~~--~--
0,20 masa przesyłki 14 Koncentrat miedzi wagolI odkr-yty luzellI .:..::.--------- -,----. .--- -.. " ... -.------- -------1-----=----'-----

IU"J:CJU I;UO ma~a 15 

16 

wagon odkI') ty K.oncentrat 'c ynkowo.ołowiowy . 
-----,---~-----------'------ --, .. _- ".... . .. _- _ . " ... . 

przesyłki 

Cement 0,20 mdS<l przesyłki 

17 Wapno: 

niegaszone Jllielone 

nie~aszone IV bl-y'aeh 

wagon zbio l' uiko\vy : }u:telu U,35 JlłaSa przesyłki 

wago H .wa plliRrku lUZt!ln 0.50 luasa przes y!ki 
kunLe.nel 

18 Suchy lód W ilgOB ehlodnia luzem IV kontene· 5,00 za każdy masa przesyłki 

-----.... ----,---------'--------, ----------1 rach dzień przewozu 

19 Odpadki skór wagon kryty luzem .12
,00 . 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Mi
nistra Komunikacji z -dnia 23 czerw'· 
ca 1986 r. (J 10Z. 17u) 

INSTRUKCJA 

W 'SPRAWłE SFOSOWANIA KRAJOWYCH NORM UBYTKOW NATURALNYCH 
W l'RAN5PORCIE KOLEJOWYM. 

1. Kr-a-joM'enormy ubytków ndturalnych w trans
'porcie kolejowym służą do określenia maksymalnie do
'puszczaln ych ubytków przewożonej masy powstających 
pudczas pl zewozu od nadawcy do odbiorcy wag.GIlami 
towarowy mi, za które przewoźnik 'hie ponosi odpowie
dzialności. 

Lo Krajowe normy ubytków naturalnych w transpor
cie kolejowym . ok reślone w załączniku nr l do zarządze
nia· odnoszą się do artykułów przewożonych luzem i 'obo
wiązują niezależnie od odległości plZewozu i pory roku. 

3. Krajowe normy ubytków naturalnych w tram;por
cie ' kolejowym nie mają zastosowania w ra~ie naruszenia 
stanu przesyłki. 

I 

4.. Dopuszczaln,e wielkości ubytków naturalnych w 
transporcie . Kolejowym oblicza się według wzoru okreś

lonego w zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej 
z dnia 14 grudnia 1·983 r. w spr:a.wie zasad opracowy
wania. i s-Ł.os-Gwania norm ulrytków ;natU/a.lnych olin sta
łego doskonale~ia metodyki ustaLania wysokości ubytkóW~ 
w gospoclaTce magazyn(}wej i transfWrcie (MoRitor Polski 
Nr 42, poz. 243), a mianowicr-e: 

W X N 
U= 

lOG 

:gdzi-.: 

U - ubytek naturalny w granicach normy (Kg.) 
W - masa przesyłki stwierdzona przy nadaniu (Kg) 
N - norma ubytku naturalnego dla danego ,artykułu \'I 

procentach stosownie do załącznika nr l do zar.zą- · 

dzenia. 

5. ObliczerrNi ,d<tpuBzcz-alnej wielkości ubytku netu· 
ralnego dokonuje 'sięodrębnre dla k-a,żdej przesyłki . 

6. Odpisów ubytków naturalnych dokonuje "-Się tylko 
w razt€ faktycznegu występowania różnic pomiędzy 
lHił>!łą 'stwi~rdzonij II nadawcy .-<1 · masąs.lwierdzoną u od
biorcy, mieszc:a"!tcych się w gI:-t'tnicClch normy. 

7. Rzeczywiste ubytkiwykwczcjące poza wielkości 

wynikające .z norm ubytków naturalnych należy trakto
wać ja·ko ubytki . ponad normę, - w oclnie~ieniu do któ
rych należy prowadzić poslp,powanie wyia i:ni:ające. 

8; Niedozwolt'lfiej.est: 

l) odpisywtlJ:j-i-e' z góry ubylkó,w 'n-atu r(ilnych 
rem ich powstania oraz bez uprzerlnio 
towa!1ego ich stwierdzenia, 

• 
przed tak. 
udnkumen-

2) odpisywani-e ubytków nat,uralnych w wysokości prze
kracza i,tce i ubytki rzeczywiście ·stwte-rdzoll'e~ 
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ZARZ"ADZENJEMT)'HSIfRA OSWIATY I WYCHOWANł-A 

z dnia II lipca 1986r. 

w sprawIe zasad . sU'r<lwow"".la ,na(lzorupedagogicznego n.ad organizacłą I przeblegl~m _ 'lT~ktv(",lne'ł -naUki lawotłu~ 

Na podstawie § i l uSt. 1 roZpOI ząazenia Kady "[\iIi
/ nistr6w z dnia 16 września' 1985 r. w sprawie zasad orga

nizowania i 'finansowania praktycznej nauki zawodu oraz 

. 
ponosz-enia kosztów k'szta/celhd pJ.t\t:z zuK/dny- pracy 'za-
trudniające <ll)solwe'ntów szkół zawodowych (D'l. U. 
Nr 52. poz. 268) zarządza · -się. co l'l:astę-puje: ' 


