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§ 1. W zarżądzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki z dnia 13 kwietnia 1979 r. w sprawie 
wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawa
nia stopni naukowych (Monitor Polski Nr 11, po·z.69, 
z 1980 r. Nr 14, poz. ,66, z 1981 .r. Nr 11, póz~ 87, z '1982 r: 
Nr 16, poz. 131 i Nr 27, poz. 242, z 1983 r: Nr 33, poz.- 182, 
z i984 r. Nr 4, poz. 36 i·Nr 26, poz, 175, z 1985 r. Nr 16, 
poz. 129 oraz z 1986 r. Nr 18, poz. 124 i Nr 27, poz. 190) 
wprowadza się następujące zmiany: 

A. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do 
nadawania s,topnia naukowego doktora, stanowiącym 
załącznik nr .1 do zarządzenia, w · części A. Jednostki 
organizacyjne lizkół wyższych: 

1) w pozycji IV Wyższe .szkoły pedagogiczne 
pod lp. 3 Wyższa Szkoła Pedagogiczna' w Byd- ' 
goszczy - Minist'er Nauki i Szkolnictwa Wyższe
go- w rubryce 2 wyrazY: "Wydział Humani
styczny" 2; dstępuje się wyrazami: "Wydział Peda
gogiczny". 

. 2) w pozycji VIII Ąkademie medyczne pod lp. 11 
. Wojskowa Akademia Medyczna im, gen. dyw. Bo
lesława Szareckiego 'w ł.odzi - Minister Obrony 
Narodowej - w rubryce 2 wyrazy: "Centrum
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie" zast(~- . 

puje się wyrazami: "Centralny Szpital Kliniczny 
w Warszawie". 

B. W wykazie jednostek' (placówek) uprawnionych do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowane-
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go, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia , 

w części A. Jednostki organizacyjne- szkół wyższych: 

l) w pozycji VIII Akademie medyczne poe! lp. 11 
Wojskowa Akademia Medyczna im. gen, dyw. Bo
lesława Szareckiego w Łodzi - Minister Obroąy 
Narodowej .. - w rubryce :2 wyrazy: "Centrum 
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie" Z3 -

stępuje się wyrazami: "Centralny Szpital Klinicz
ny w \Narszawie", 

2) w części D. Instytuty mwkowo-bad awcze doci?je 
się lp. 31 w brzmieniu: 

Nazwa Nazwa Organ 
Lp. jednostki nadzorujący 

stopnia 
naukowego 

o' 

1 2 ,3 -1 

,,31 Woj,skowy In- Ministe r Obro- doktora hubi-
stytut Histo- ny ~arodowej litowanego 
fyczny im. nauk hllmani-.. 
Wandy 'Nasi- stycznych w 
Jewskiej w zakresie hi-
Warszawie sto rii" 

. § . 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego: B. M{skiewicz 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NA.RODOWEJ 

z dnia · 30 grudnia 1986 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie przysposobienia wojskow~'go młodzieży pozaszkolne'. 

Na podstawie art. SS ust. 02 i art. 58 ust. 2 ustawy 
:r. dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1984·r. 
Nr 7, poz. 31}zarządza się, co' następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Obrony Narodo\V'ej 
z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie przysposobienia 
wojskowego m.łodzieży pozaszkolne.i (Monitor Polski ·7 

6 

1980 r. Nr 1, poz. 4) . w § 1 w pkt l lit. c) otrzymlije 
brzmienie : 

"e) radiotelegrafistóWj". 

§ 2. Zmządz-enie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodow~j: p; Siwicki 

ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZAiCJI, MrAR · I JAKOSCI . 

z dnia 17 grudnia 1986 r. 

w sprawie opłat za . czynności urzędów probierczych. 
. " 

Na podstawie aTt. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 
1962r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) oraz 
art. 2 liSt. 1 ustawy ~ dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu 
Polskiego Komitetu Normafizacji, Miar i Jakości (Dz. U. " 
Nr 11, poz. 82 i z 1979 r. Nr 2, poz. 7) zarządza się, co 
nę.stępuje: . , 

§ 1. Za czynności IlIzędów probierczych pobiera si~ 
opłaty 'określońe w załączriiku do za rządzerl1a. . 

' .:: 

§ 2. Opłaty za .czynności uru)dów probierczych po
biera się z góry, z wyjątkiem opiat określonych w § 21 

zalącznika, które pobiera się najpóżniej przy odbiorze 
wyrobu. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Prezesa Polskiego Komi
tetu Normalizacji, Miar i Jakości ' z dnia 24 kw.ietnia 
1982 r. W. sprawie okr~ślehi a wysokości. opłat za czyn
noscl urzędów probierczych (Monitor Polski Nr 12, 
poz. 90). 

§4. Żarząd~enle wchodzi w życie ż dniem ogłoszenia. 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar . i Jakości: 
R. KolJus 
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Załącznik do zarządzenia Prezesa 
Polskiego Komitetu Normalizacji, 
Miar i Jakości z dnia 17 grudni.! 
19S6 r. (poz. 6) 

OPŁA TY zA CZYNNO~CI URZĘDOW PROBIERCZYCH 

§J. Za zbatlanie metodą przybliżoną wyrobów z me
tali szlachetnych oraz materiałów dentystycznych z tych 
metali pobiera się następujące opłaty . za każdy gram zba
danego przedmiotu: 

1) platynowego albo palladowego zł 50, 
2) złotego zł 45, 
3) srebrnego , zł T, 
4) srebrno·palladowego zł · 7. 

§ 2. Za zbadanie metodą przybliżoną złota listkowego 
pobiera się za każdy gram zbadanego zlota, łącznie ' z opa
kowaniem, opłatę zł 10. 

§ 3. Za stopienie i zbadanie złomu ·metali szlachet
nych pobiera się następujące opłaty: 
1) za stopienie:, 

a) pla'tyny iV,bo palladu o masie do 10 gra-
mów zł · 300, 
za każde następne rozpoczęte 10 gramów zł 100, 

b) złota o masie do 10 gramów zł 250, 
za każde następne rozpocz~te 10 gramów zł 70, 

c) srebra o masie do 50 gramćw zł 70, 
za każde następne rozpoczęte 10 gramów zł 20, 

2) za zbadanie pobiera się opIaty określ9ne w § 1 albo 
w § 6, w zależności od zastosowanej metody. 

§ 4, Przy obliczaniu opłat każdy rozpoczęty gram 
badanego przedmiotu uważa się źa cały. ' 

§ 5. Za zbadanie metodą przybliżoną kopert zegarko
wych wykonanych z metali szlachetnych pobiera się na-
stępujące opłaty za każdą zbadaną sztukę: . , 

1) platynową albo palladowa żł 250, 
2) złotą zł 200, 
3) srebrną zł 130. 

, § 6. Za zbadanie m8todą analizy chemicznej !!urow
CÓl,V albo półfabrykatów z metali szlachetnych pobiera 
się następujące opłaty za każdą analizę: 

1) platyny albo palladu . zl 800, 
2) złota zł 700, 
3) srebra . zl 300, 
4) innych składników, ró'wmez metali nie

szlachetnych, za każdy składnik zl 300. 

§ 7. Za zbadanie i oznaczenie zawartości metalu 
szlachetnego w odpadach produkcyjnych pobiera się na
stępujące opłaty: 

1) za jeden składnik 
' 2) za · każdy następny składnik 

zł 800, 
zł 400. 

§ 8. Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z me
tali szlachetnych zaopatr:zonych w polską cechę probier
czą pobiera się następujące opłaty za każdy zbadany 
:wyrób: ' ' 

1) z platyny albo palladu zł 80, 
2) ze złota zł 70, 
3) ze srebra zl 30. 

. § 9. Za, zbadanie metodą. przybliżoną wyrobów z me-
' taliilieszlac,hetnych pokrytych powloJ.cą z metali ,szla
chetnych , albo z ~Yrrlądu , przypominających , wyrob}' 
z metali sz~chetnych po1')ierasię za każdy zbadany ". wy
rób zł ~O. 

§ 10. Za sprawdzenie cieczy probierczych i świadectwo 
badania albo ekspertyży pobiera ' się następujące . opłaty! 

1) za sprawdzenie każdej ' oddzielnej próbki 
cieczy probierczej , 

2) za świadectwo badania albo eks-pertyzy 

zł 200, 

zł 100. 

§ 11. Za zbadanie kamieni szlachetnych ozdobnych, . 
z wyjątkiem pereł, w celu określenia cech fizycznych 
tych kamieni,' pobiera się następujące opłaty: 

1) za oznaczenie masy 
2) za określenie wymiarów kamienia oprawio-

nego albo nieoprawionego 
3) za określenie rodzaju i formy szlifu 
4) za oznaczenie gęstości 
5) za oznaczenie współczynnika załamania 

światła 
6) za o'lnaczenie dwójłomności 

7) za określenie pleochroizmu 
8) za określenie luminescencji 
9) za określenie widma absorpcyjnego 

10) za opisanie cech wewnętrznych i zewnętrz

nych kamienia na podstawie badań mikro
, skopowych 

11) za oznaczenie barwy przy użyciu filtrów se
lektywnych 

12) za oznaczenie twardości 

zł 120, 

zł 50, 
zł 50, 
zł 240, 

zł 200, 
zł 40, 
zł 50. 
zł 50. 
zł 230, 

zł 400. 

zł 50. 
zł 80. 

§ 12. Za zbadanie kamieni szlachetnych i ozdobnych, 
z wyjątkiem diamentów jubilerskich i pereł, w celu okre
ślenia niektórych cech fizycznych umożliwiających iden
tyfikację tych kamieni, pobiera się za każdy zbadany, 
kamień następujące opłaty zryczałtowane: 

1) za kamienie szlachetne (np. korund, beryl, 
chryzoberyl, spinel) zł 400, 

2) za pozostałe kamienie ' naturalne ",I 300, 

3) za kamienie syntetyczne i imitacje zł 200. 

§ 13, Za pełne zbadanie ,kamieni szlachetnych 
i ozdobnych, z wyjątkiem diamentów jubilerskich i pereł, 

w celu okre ślenia cech fizycznych umożliwiających spo
rządzenie opisu kamienia i oceny jego wartości, pobiera 
się za każdy zbadany kamień następujące opłaty zry
czałtowane: 

l) za kamienie szlachetne (np, korund, beryl, 
chryzoberyl, spinel): 
a) o masie do 0,2 -g (1 karata) . 
b) o masie powyżej 0,2 g (I karata) 

2) za kamienie naturalne z grupy opali 
3) za pozostałe kamienie naturalne 

zl_ 1000, 
zl 1400, 

zł 1400; 

zł 800. 

§ 14. Za zbadanie diamentów jubilerskich albo ich 
imitacji, w celu określenia niektórych cech fizycznych 
umożl.iwiających identyfikację tych kamieni, pobiera się 
za zb!)danie każdego kilmienja n fl'stępujące opłaty zry- , 
·czałtowane: 

1) za diamenty o masie da 0,046, 9 , (0,23 karata) zł 500, 

2) -zadimnenty o ' ,masie powyżej , 0...046 , g , 
(0.23 karata) zł, , 700, 

3) za imitacje -diamentów zł 500. 
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§ 15. ' Za pełne zbadanie diamentu jubilerskięgo, 

wraz z badaniem mikroskopowym, w celu określenia cech 
' fizycznych umożliwiających sporządzenie opisu kamienia 
i oceny jego wartości" pobiera się za każdy zpadany 
kamień następujące , opłaty zryczałtowane: 

1) za kamienie o masie do 0,046 g (0,23 karata) zł 800. 
2) za kamienie o masie od 0,047 g do 0,096 g 

(0,24 karata + 0,47 karata) zł 1800, 
3) za kamienie o masie od 0,096 g do, 0,202 g 

(0,48 karata -;- 1,01 , karata) zł 3750, 
4) za kamienie o masie powyzej 0,202 g 

(l,Ol karata) - za każde następne 0,02 _ g, 
(0,1 karata) zł 1000. 

§ 16. Za wykonanie badań identyfikacyjn~'ch i nie-
których cech jakościowych diamentów jubilerskich o ma
sie do 0,046 g (0,23 karata), występujących ' w jednym 
wyrobie w liczbie powyżej 3 sztuk, opłatę obniża się 

o 200/0. 
§ 17. Za wykonanie badań identyfikacy jnych innych 

kamieni szlachetnych o masie do 0,05 g (0,25 karata), wy
stępujących w jednym wyrobie w liczbie powyżej 3 szt.uk, 
opłatę obniża si ę o 30il/o. 

§ 18. Za wykonanie badańident'Yfikacyjnych pereł 
i ich imitacji pobiera się opłatę zrycza łtowaną w wyso· 
k ości z ł 500. 

§ 19. ' Za pełne zbadanie pereł naturalnych i hodowla
nych (słono- albo słodkowodnych) w celu określenia ich 
cech fizycznych, umożliwiających dokonanIe oceny War-
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tości wyrobu, pobiera się następujące opłdy 

towane : 

1) do trzech sztuk pereł w wyrobie 
2) od czterech do dziesięciu sztuk w wyrobie 
3) od jedenastu do dwudziestu szfuk w wyrobie 

4) od dwudziestu jeden do trzydziestu sztuk w 
wyrobie 

5) powyżej trzydziestu sztuk w wyrobie 

zryczat~ , 

,zl 1200, 
zł 1800, 
zł 2400, 

z ł 3600, 
zł 4000. 

§ 20. W razie delegowania, na ' wniosek zgłaszają
cego, pracowników urzędu probiercżego albo oddziału 

urzędu probierczego do dokonania badań wyrobów lub 
półfabrykatów z metali szlache tnych poza siedzib ę urzędLl 
probierczego albo oddziału urzędu probiercze 1J~, zqłasz ii 
jący ponosi koszt przejazdu, noclegów i diet delegowa
nych pracowników według obowiązujących przepisów 
o nal eżnościach za czas podróży' służbowych na obszarze 
kraju. 

§ 21. 1. Za, wykonanie czynności nie okreś!oJl ycl'; 
w § l do 19 pobiera si ę opłaty w -wysokości l1zalGŻnion e j 

od czasu zużytego na ich wykonanie i od wartości ma
teriałów zużytych w czasie wykonywania tych czynności. 

2. Za podstawq ustalenia wysokości opła ty , o któ
rej mowa w ust. l, przyjmuje się : 

l) stawkę 600 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy 
pr'acownika wykonującego czynności prohi ercze lub 
gemmologiczne, 

2) w6rtosć zużytych materiałów w cenie ich nabycia . 

ZARZĄDZENIE PROKURATORA GENERALNEGO POLSI<IEJ RZECZYPOSpblIT~J LUDOWEJ 

z dnia 22 grudnia 1986 r. 

w sprawie sprawozdawczości organów państwowych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych. 

Na podstawie art. 4 i art. 17 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) 
oraz w związku z art. 27 ust. ' 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(pz. U. Nr 31, poz. 138) - w uzgodnieniu z Prezesem 
Głównego Urzędll Statystycznego zarządza się, co na
stępuj e: 

§ 1. Wprowadza się obowiązek sporządzania rocz
nych sprawozdań statystycznych z działalności dochodze
niowej prowadzonej przez: 

1) urzędy celne - na ' formularzu o symbolu PG-02 -
sprawozdim}e z do~hodzeń prowadzonych przez urzędy 
celne w sprawach o przestępstwa należące do orzecz
nictwa są9-ÓW powszechnych, 

2) i okręgowe inspektoraty Państwowej Inspekcji ,Handlo
we j - na formularzu o symholu PG-03 - sprawo
zdanie z dochodzeń prowadzonych przez organy 'Pail
stwowej Inspekcji Handlciwef w spra wach o prze
stępstwa należące do orzecznictwa sądów powszech
n-ych, 

3) urzędy i izby slcarbowe - n~ formularzu o symbolu 
Pq~04 -:-:-. sprawozdanie z dochodzeń 'prowadzonych 
przez urzędy i izby skarbowe w ' sprawacb , o . ,prze
stępstwa skarbowe należące do orzecznictwa sądów 
powszE!thnyćh, ' , 

,, ' 4) oktęg6~\ie' urzędy ' miar ' 'i - ' jakościną' ,formularzu 

o symbolu PG-05 - sprawozdanie z dochodzeń pro
wadzonych przez organy podległe Pols.kiemu Komi
tetowi Normalizacji, Miar i Jakości w sprawach 
o przestępstwa J:.1ależące do orzecznictwa sądów po
wszechnych, 

5) państwowych inspektorów sanitarnych Państwowej 
. Inspekcji Sanitarnej - ' na , formularzu o symbol~l 

PG-06 - .... sprawozdanie z dochodzeń prowadzonych 
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarne j w 
sprawach o przestępstw a należące do orzecznictwa 
sądów powszechnych. 

§ 2. Sprawo zdani (l statystyczne, o ktÓJych mowa 
w § l, sporządza się i przek ~', zuje w termin ie do dnia 
20 stycznia każdego roku odpowiednio óo: 

1) Głównego Urzędu Ceł - na formularzu PG-02, 
2) Państwowej Inspekcji Handlowej - na formuląrzu 

PG~03, ' , 
3) Ministerstwa Finansów - na fonnulilr zLI PG-04, 

' 4) Pol skiego Komi tetu Normi:llizacji, Mii.:! i Jakości 
' na formularzu PG-05, 

5) Ministęrstwa Zdrowie. Opieki Spoleczne j na 
formularzu PG-06. 

§ 3. 1. Urzędy sb rbowe są obowiązane przesyłać 

s'prawożdania do Iżb ' skarbowych, a państwowi inspekto
rzy Sanitarni -- dó "'pCl11,sl vvowych wojewódzki cl~ in spekto

rów suriitarnych ' --,- , w terminie do dnia 15 ' stycżnia. 

<, 


