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3. Przedstawienie certyfikatu do" wykupu po upływie 
okresu lokaty nie uprawnia do otrzymania odsetek za 
okres od dnia upływu okresu lokaty do dnia wykupu. 

§ 9. 1. Certyfikat może być przedstawiony do wy
kupu przed upływem okresu . lokaty. 

2. Przedstawienie certyfikatu do wykupu przed upły
wem okresu lokaty stanowi na.ruszenie umowy zawartej 
z Bankiem PKO S.A. i powoduje: 

1) utratę oprocentowania wkładu za cały dotychczasowy 
okres, jaki upłynął od daty wydania certyfikatu do 
dnia przedstawienia go do wykupu, 

2) żwrot wkładu 'pomniejszonego o kwot~ odsetek wy
płaconych uprzednio w wysokości umownej po upły· 
wie kolejnych okresów 6-miesięc:znych. 

3. Przedstawienie certyfikatu do wykupu przed upły
wem 12 miesięcy nie uprawnia do przelewu wkładu na 
rachunek "A" osoby upr,awnionej. 

§ 10. Realizowanie kuponów odsetkowych ordZ przed
sŁawienie certyfikatu do wykupu może być dokonywane 
we wszystkich krajowych jednostkach Banku PKO S.A. 

, upoważq:ionych do przyjmowania wkładów oszczędnościo · 
wych potwierdzanych certyfikatami, z ' wyjątkiem przy-
padków, o który~ mowa w § 6 ust. 2. ' 

§ 11. 1. W razie przejścia wkładu w drodze spadku, 
zapisu lub darowizny na osobę krajową fizyczną, może 

ona rozporządzać tym wkładem jak spadkodawca lub dar
czyńca. 

2. W przypadku wkładu potwierdzonego certyfika
tem rozporządzanie tym wkładem przez osobę, o której 
mowa w ust. l, następuje po przedstawieniu dokumentu " 
stwierdzającego nabycie spadku, zapisu lub darowizny 
oraz zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego stwier-, 
dzającego uiszczenie podatku od spadków i darowizn 
lub stwierdzającego, że podatek taki się nie należy . 

§ 12. W razie wyjazdu wlaścicięla wkładu potwier
dzonego certyfikatem za granicę na pobyt stały lub 
zmiany czasowego pobytu za granicą da' pobyt stały, jak 
również w razie przejścia wkładu w drodze spadku lub ' 
zapisu na osobę zagraniczną, rozporządzanie tym wkła

dem wraz z odsetkami wymaga uzyskania odrębnego 

zezwolenia dewizowego. 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listo
pada 1987 r. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I PALIWOWEJ 

z dnia 2 pażdziernika 1987 r. 

w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń elektrotermicznych. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 , kwietnia 
.1984 r .. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96; 
oraz ,w związku z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini
strów z dnia 30 grudnia 198. r. w sprawie określenia kom
petencji niektórych naczelnych i central,nych organów 
administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach 
szczególnych dla · organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, 
poz. 334) zarządza się, co następuje:< 

§ 1. I. Zarządzenie określa szczegółowe zasady 
eksploatacji urzCłdzeń elektrotermicznych ·w jednostkach 
gospodarki uspołecznionej i nie uspolecznionej. 

2. Szczegółowych zasad eksploatacji nie stosuj~ 
się do: 

1) ' urządzeń elektrotermicznych o mocy mmeJszej niż 

5 kW oraz urządzeń elektrotermicznych zainstalowa
nych u jednego użytkownika, gdy ich łączna moc 
nie przekracza 10 kW, . 

2) pieców i nagrzewnic przeznaćżonych do pracy w 
miejscach zakwalifikowanych na podstawie odręb

nych przepisów do odpowiedniej kategorii zagroże

nia wybuchem. 

3. Eksploatację urządzeń elektrotermicznych należy 
prowadzić zgodnie z prze'pisami zarządzenia eraz ogólny
mi zasadami eksploatacji, określonymi w zarządzeniu Mi
nisŁrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materia-

łowej i Paliwowej z dnia 18 ' lipca 1986 r. w sprawie 
ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energe
tycznych (Monitor Polski Nr 25, poz. 174). 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o urządzeniach 
elektrotermicznych, rozumie się przez to: 

.1) piece i nagrzewnice oporowe, 

2) pośrednie piece łukowe i łukow,o-oporowe, 

3) ' piece i nagrzewnice indukcyjne, 

4) piece elektrodowe i suszarki elektryczne, 

wraz z urządzeniami zasilającymi, regulacji i sterowania, 
układami chłodzenia oraz układami z atmosferą ochronną 
i technologiczną; 

§ 3. Przyjęcie do eksploatacji urządzeń elektroter
micznych nowych lub po remoncie może nastąpić po 
stwierdzeniu, że: 

1) odpowiadają wymaganiom określonym w normach 
i przepisach dotyczących budowy urządzeń elektro
termicznych oraz określonym przez wytwórcę lub 
jednostkę organizacyjną, która wykonała remont 
urządzenia, 

2) zainstalowano je zgodnie z dokumentacją techniczną 
i warunkami technicznymi, 

3) odpowiadają warunkom ochrony przeciwporażenio
wej i przeciwpożarowej, 
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4) wyniki przeprowadzonych badań technicznych w za
kresie ustalonym w załączniku do zarządzenia są za
dowalające, 

S) protokół odbioru technicznego urządzenia po remon
cie potwierdza zgodność parametrów technicznych 
z dokumentacją. 

§ 4. Na urządzeniach elektrotermicznych - powinny 
być umiesz'czone i utrzymane w stanie czytelnym nastę
pujące napisy i oznaczenia: 

1) symbole elementów urządzenia, zgodne z dokumen-
tacją techniczną, · 

2) symbole zacisków ochronnych, 

3) dane na tabliczkach znamionowych, 

4) napisy określające funkcje elementów sterowania 
i sygnalizacji, 

2) wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej, 

3) działanie i szczelność. układu chłodzenia oraz ' tempe
raturę wody f:hłodzącej, 

4) ·(temperaturę powierzchni obudowy i stan wymurówki, 

5) działanie aparatury sygnalizacyjnej . sterowniczej 
zabezpieczającej, 

6) stan napędów, instalacji i torów ~ielkoprądowych 
wraz z wyposażeniem, 

7) stan połączeń mechanicznych i elektrycznych, 

8) działanie urządzeń. załadowczych wyładowczych, 

9) stan układu z atmosferą ochronną technologiczną, 

10) poziom hałasu i drgań, 

11) przestrzeganie programów pracy urządzeń elektro
termicznych, 

5) oznaczenia stosowanych zabezpieczeń 
nastawienia. 

wartości . ich 12) czystość urządzeń elektrotermicznych, 

§ 5. 1. Dla urządzeń elektrotermicznych przekaza
nych do . eksploatacji powinny być opracowane programy 
pracy. 

2. W razie zmiany warunków eksploatacji urządzeń 
elektrotermicznych, programy pracy tych urządzeń po
winny być aktualizowane nie rzadziej niż raz w roku. 

3. W programach pracy urządzeń elektrotermicznych 
należy uwzględnić zasady racjonalnego użytkowania
energii elektrycznej, a w szczególności określić: 

1) minimalny czas pracy na biegu jałowYm, 

2) możliwo~ć obniżenia poboru mocy elektrycznej w 
godzinach największego obciążenia k~ajowego syste
mu elektroenergetycznego, 

3) optymalne wypełnienie komory grzejneL (tygla), k.tóre 
nie powinno być mniejsze niż 700/0 pojemności zn~ 
mionowej lub dopuszczalnej masy wsadowej, jeśli 'do
kumentacja techni(:znanie stanowi inaczej, 

I 

4) maksymalną dopuszczalną energochłonność, w zależ

ności' od rodzaju procesu technologicznego i masy 
wsadowej, 

5) ~artość prądów łuków na wybranych zaczepach 
i czas pracy na danym zaczepie, 

6) wartość dopuszczalnego poboru mQcy i zużycia ener
gii elektrycznej w określonej jednostce czasu, 

7) wskaźniki jednostkowego zużycia energii elektrycznej, 

8) optymalną wydajność, czas nagrzewania, czas wy
topu, przelotowość. 

§ 6. 1. Terminy i sposób przeprowadzania oględzin 

urządzeń elektrotermicznych należy ustalić w instrukcji 
eksploatacji, z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy i wa
runków pracy urządzeń. Oględziny należy przeprowadzać 
w czasie ruchu oraz postoju urządzeń, nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

2. Przy przeprowedzaniu oględzin w czasie ruchu 
urządzeń należy ' dokonać oceny stanu urządzeń i spraw
dZIĆ w szczególności: 

1) stan ochrony przeciwporażeniowej przeciwpoża-

}o~ej, 

3. W rdzie stwierdzenia nieprawidłowości podczas 
oględzin, należy je usunąć lub przekazać urządzenia do 
remontu. 

§ 7. Przeglądy urządzeń elektrotermicznych powinny 
obejmować w szczególności: 

1) szczegółowe oględziny w zakresie ustalonym w § 6 
ust. 2, 

2) sprawdzenie działania wszystkich podzespołówurzą,

dzenia elektrotermicznego, ze szczególnym u~lęd
nieniem elementów pracujących w wysokich tę.mpe

raturach, 

'3) badania stanu technicznego w zakresie ustalonym w 
załączniku do zarządzenia, 

4) wymianę zu~ytych części i usunięcie stwierdzonych 
uszkodzeń. 

§ 8. Ruch urządzeń elektrotermicznych należy wstrzy
mać w razie zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub oto
czenia oraz stwierdzenia usżkodzeń lub zakłóceń 'unie
możliwiających eksploatację, .ił w szczególności- w razie: 

1) wzrostu temperatury czynnika chłodzącego ponad 
wartość określoną w dokumentacji fabrycznej, 

2) uszkodzenia układu z atmosferą ' ochronną i ' techno
logiczną, 

3) uszkodzenia instalacji chłodzenia, 

4) uszkodzenia instalacji sterowania i automatycznej re
gulacji, 

5) nadmiernych drgań i nadmiernego poziomu hałasu. 

§ 9. Remonty urządzeń elektrotermicznych powinny 
być przeprowadzane w zakresie i terminach ustalonych 
w instrukcji eksploatacji, z uwzględnieniem wyników 
przegłądów_ 

§ 10. W Pn;episach eksploatacji technicznej urządzeń 
elektrycznych w zakładach przemysłowych, zatwierdzo
nych przez Ministra Energetyki w driiu 9 lutego 1953 r., 
traci moc ' część VII "Urządzenia pieców elektrycznych". 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-. 

szenia_ 

Minister Gosp9darki Materiałowej i Paliwowej: J. WoźnioJ}( 
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Załącznik do zarządzenia Ministra Gospo
darki Materiałowej i Paliwowej z dnia 
2 października 1987 r., (poz. 236) 

ZAKRES BADAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ ELEKTROTERMICZNYCH 

Wymagania techniczne 

piece opo-
nagrzew- piece Lp. Zakres - badań rowe i su" nagrzew- piece in- piec.e 

szarki elek-
,- nice opo- nice in- ,dukcyjne elektro- łukowe 

tryczne rowe dukcyjne dowe 

1 2 3 4 5 6 7 ~. 8 

.' -
1 Sprawdzenie stanu ocm:ony prze- Stan ochrony przeciwporażeniowej powinien być zgodny z wymaganiami 

ciwporażeniowej i wykonanie po- ustalonymi w przepisach o ochronie przeciwporażeniowej 
miarów 

2 Pomiar rezystancji izolacji obwo- Rezystancja izolacji mierzona megaomomierzem 1000 V powinna być: dla 
dów sterowania, sygna lizac ji i instalacji i elementów o napięciu do 1 kV nie mniejsza od 1000 Q na 1 V 
innych elementów (z wyjątkiem napięcia znamionowego, a dla instalacji o napięciu powyżej 1 kV - nie 
grzejnych) mniejsza niż 1 MQ/lkV, jeżeli wartości tej nie określił wytwórca 

3 Pomiar rezystancji izolacji na- Rezystancja iźolacji powinna odpowiadać , warunkom, określonym w prze~ 

pędu elektrycznego, stanowiące- pisach w sprawie szcźegółowych zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń 
go wyposażenie urządzeń elektro- napędowych 
termicznych 

4 Sprawdzenie działania aparatury , Działanie powinno być sprawne, zgodne z wal'unkami podanymi w doku-
kontrolno-pomiarowe j, regulacyj- mentacji fabrycznej lub dostawcy urządzenia 
nej, sterowniczej i zabezpiecza-
jącej ~ 

5 Sprawdzenie działania wszystkich Działanie powinno być sprawne, zgodne z warunkami podanymi w doku-o 
urządzeń pomocniczych, mecha- mentacji fabrycznej lub dostawcy urządzenia 
nizmów blokad, urządzeń zała- -
do wc zych ,i wyładowczych, me-
chaniżmów przechyłu 

6 Pomiar poboru mocy elektrycznej Pobór mocy nie powi- - ,Pobór mocy - -
(bez wsadu) i czasu nagrzewania nien przekraczać 5~/. nie powi-

wartości podanej nien / przez prze-
wytwórcę kraczać 5% 

wartości po-
" 

danej przez 
wytwórcę 

7 Pomiar rezystancji izolacji uzwo- Zgodnie z normą PN- Zgodnie z normą 
jeń tt:.ansformatora i dławika pie- -69/E-06040 - - PN-69/E-06040 
cowego 

8 Sprawdzenie stanu instalacji i Stan techniczny i ciśnienie powinny być zgodne - Stan tech-
szczelności układu chłodzenia z danymi określony.mi przez wytwórcę niczny i ciś-

nienie po-
winny byc 
zgodne z 
,danymi o-
kreślonymi 

przez wy-

I 
twórcę 

9 Badanie stanu toru wielkoprądo- - - - Zgodnie z wymaganiami wytwórcy 
wego lub normą PN/E-06204 

10 Sprawdzenie stanu układu z aŁmo- Działanie - - - - Działanie 
~ferą ochronną i technologiczDłł ,powinno być powinno 

zgodne z wa- być zgodne 
runkami po- -z warunka-

, danymi w mi podany-
dokumenta- mi w doku-
cji fabrycz- mentacji fa-
nej brycznej 
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