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UCHWAtA Nr 149 _ADY ' MINISnOW 

z dnia 22 sierpnia 1988 r. 

zmieniająca . uchwałę w sprawie ziłSad wynagradzaula za ueWal w poaledzeD1ach komlajl resortowych. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ I. W uchwale nr 45 Rady Ministrów z dnia 
18 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania za 
udział w posiedzeniach komisji resortowych (Monitor 
Polski Nr 19. poz. lOB i'z 1987 r. Nr 20. poz. 173) w 4 2: 

I) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"i. Za udział w posiedzeniach komisji przysługuje 

wynagrodzenie."; 

2} w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1) od 600 do 1000 zł dla przewodniczącego komisji, 

2) od 400 do 700 zł dla członków i sekretarza ko
misji." 

§ 2. Wprowadzenie zasad wynagradzania określonych 
w uchwale nie może stanowić podstawy do , ozwiękHenia 
posiadanych środków finansowych na 'l988r. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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UCHWAlA Nr 151 RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 sierpnia 1988 r. 

w sprawie zasad gospodarki flnaDsowej Urzędu Dozoru Tecblllt:mego. 

Na podstawie art. 13ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. 
Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56. poz. 283, z 1985 T. 

NrS9. poz. 296. z 1986 r. Nr 42, poz. 202. z 1981 r. Nr 33, 
poz. 181 i z 1938 r. Nr 19, poz. 131) Rada Ministrów 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwała reguluje :zasady gospodarki finansp
wej Urzędu Dozoru Technicznego. zwanego dalej 
"Urzędem". 

§.2. Urząd prowadzi gospodarkę finansową, pokrywa
jąc z uzyskanych przychodów koszty działalności i zobo
wiązania wobec budżetu państwa, banków, dostawców 
oraz wydatki na rozwój i inne j3otrzeby. 

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest 
pl.an finansowy. 

2. Plan finansowy usrała przychody i rozchody z cało
kształtu działalności Urzędu ,i podlega zatwierdzeniu pr~z 
PrezeSa Urzędu. 

§ 4. t. Urząd prowadzi rachunkowość zgodnie z prze-. 
pisami określającymi zasady rachunkowości państwowych 
jednostek organizacyjnych. 

2. Bilans roczny Urzędu i wykazany w nim wynik 
finansowy podlega weryfikacji sprawdzają<:ej jego rzetel
ność i prawidłowość. dokonanej przez właściwy organ Mi
nistra Finansów. 

Rozdział 2 

Przychody, koszty I wynik. finansowy 

§ 5. Przez przychód ze sprzedaży rozumie się pobie
rane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 listo
pada 1987 r. o dozorze technicznym (Dl. U. Nr 36. pm:. 202) 
opłaty za czynności ' organów ąo~oru technicznego. 

§ 6. Do kosztów działalno~ci UI'2(!du zalicza się rów
nież koszty amort'j'2<1cji środ~ów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. a także koszty remontów 
kapitil.lnych środków trwałych. 

§ 7.1. Wynik finansowy UI:Zędu .stano.w,i , .rOżllicę mię
dzy prz}Fchodami- ze sprzedaży a kosztami 'w.łasnymi. sko· 
rygowaną o saldo strat j zysków narlzw:yczajnyc'h. 

2. Wynik finansowy dodatni jest zyskiem, Ilwynik 
finansowy ujemny - stratą bilansową .urzędu. 

3. Zweryfiko.wany zysk Urząd przemacza na: 
1) fundusz rozwoju - 704!o zysku, 
2) wpłatę do budżetu. 

4. Strata bilansowa obciąża IuDftusz r.ozwoju .Urzędu. 

5. Wynik finansowy i jego pod2iałąprobuje ·Prezes 
Urzędu. w terminie lIstdlonym do zalwi er(lzen i a sprawo
zdania finansowego Urzędu. 

Rozdział 3 

Fundu.ze 

§ 8. 1. Urząd tworzy następujące fundUHe: 
I) fundusz statutowy, 
2) fundusz rozwoju. 
3) zakładowy fundusz nagród, 
4) zakładowy fundusz socjalny, 
5) zaklado'wy fundusz mieszka.tliowy. 

2. Zasady tworzenia funduszy wym:ienionych w ust. t 
pkt 3-5 regułują odrębne przepisy. 

§ 9. 1. Fundusz statutowy Urzędu odzwierciedla war
tość jego środków trwałych, wartaSci n;ielllateriiiJne 
i prawne OTaz wartości środków ('JhrotowyChi zaChodzące 
w nich zmiany. Fundusz ten powinien równać się co naj
mniej wartości netto posiadanych .środków trwałych, war
tościom niematerialnym i prawnym.ora części wartości 
środków obrotowych. 

2. Srodki obrotowe mogił być :w całości finansowane 
z funduszu statutowego. Na finilnsowaRie środków obro-
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lowych, nie znajdujących pokrycia w funduszu statuto
wym, Urząd może zaciągnąć w banku kredyty obrotowe 
na warunkach określonych VI umowie kredytowej. 

§ 10. 1. Fundusz rozwoju ., jest tworzony z: -
l) amortyzacji, 
2) części zysku, 
3) dochodów z likwidacji lub sprzedaży środków trwa

łych, 

4) wpłat innych jednostek na cele rozwojowe. 

2. Srodki funduszu rozwoju przeznacza się na: 
l) spłatę rat kredytów bankowych, zaciągniętych na fi

nansowanie inwestycji i środków obrotowych, 
2) finansowanie inwestycji. 
3) lizupełnienle funduszu statutowego. w części dotyczą-

ceJ środków obrotowych, ' 
4) pokrycie kosztów likwidacji lub sprzeda:!y środków 

tr{,/'ałych. 

5) 'Wpłaty przekazywa.ne na rzecz innych jednostek, 
6) finansowanie badań naukowo-technicznych w zakresie 

bezpieczeństwa techniki, 
7) finansowanie działalności związanej z popularyzacją 

zag3.dnień w zakresie bezpieczeństwa techniki, 
8) pokrycie strat wynikających z rocznego rozliCzenia 

wyniku finansowego za rok ubiegły. 

Rozdział 4 

Finansowanie środków trwałych 

§ 11. 1. Srodki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne podlegają amortyzacji na zasada<:h ustalonych 

. dla jednostek gospodarczych. 

2. Amortyzacja od środków trwałych oraz wartości 
niematerialnychi prawnych pozostaje w całości w dyspo
zycji Urzędu i podlega przekazaniu na fundusz rozwoju. 

Rozdział 5 

FJnanaowanle wynagrodzeń 

§ 12. 1. Wynagrodzenia pObierane przez pracowników 
Urzędu obciążają koszty jego działalności. 

2. Urząd UsŁala wielkość środków na wynagrodzenia 
w ramach posiadanych możliwości finansowych oraz sto
sownie do potrzeb ustawowej działalności dozoru technicz
nego. 

3. Wzrost środków finansowych. z przeznaczeniem 
na podwyżki płac pracowników Urzędu, następuje w try
bie przewidzianym dla urzędów państwowych. 

Rozdział 6 

Finansowanie wydatków dewizowych 

§ 13. 1. Urząd ma prawo do gromadzeriia. na wy
odrębnionym rachunku, środków dewizowych przekazy. 
wanych przez przedsiębiorstwa i inne jednostki gospo
darcze za wykonanie zleconych, nie określonych ustawo
wo, badań atestacyjnych, usług dozorowych związanych 
'z eksportem urządzeń technicznych i przeprowadzanie 
procedur uznaniowych zagranicznych wytwórców materia
łów, elementów i urządzeń technicznych, importowanych 
do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

2. Urząd ma prawo do wydatkowania środków dewi
zowych, 'o których mowa w ust. 1, na finansowanie zaku
pów importowych. niezbędnych do działalności Urzędu. 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe I końcowe 

§ 14. W sprawach nie uregulowanych uchwałą sto 
suje się przepisy prawa budżetO'wegO' dotyczące zakładów 
budżetowych . 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l stycznia 1988 r. 

Prezes Rady Ministrów: ,Z. Messner 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 

z dnia 20 sierpnia 1988 r. 

w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycml'ch słu:iącycb do przesyłania pallW 
gazowych. 

Na podstawie art . 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 1". o gospodarce energetycznej (Dz.U.Nr 21, poz. 96, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988, r. Nr 19. poz. 132) OIraz 
w związku z § 1 rozporządzenia Prezesa. Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 1987 r. w sprawie określenia kO'mpe
tencji l1iekt6rych nacżelnych i ci:)ntralnych organów admi
nistracji pa.ństwowej zastrzeżonych w szczególnych prze~ 

pisach ustawowych dlaorganówzniesiollych oraz o zmie
nionym zakresie działan ia (Dz. U . Nr 42,poa:. 250) zarzą~ 
dza si~, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady 
eksploatacji UIządz,~!.l , i i,nstalacji energetyc~ych służą
cych do przesyłania paliw gazowycbw jednostkach goopo
darki uspołecznionej i nie' uspołeCznionej. 

2. Szczegółowych zasad eksploatacji nie stósuje się 
do sieci gazowych w kanałach zbiorczych. 

§ 2. Eksploatację urządzeń i instalac ji energetycznych 
służących do przesyłania paliw gazowych należy prowa 
dzić zgodnie z przepisami zarządzenia oraz ogólnYmi za- ' 
sadami eksploatacji, O'kreślonymi w zarządzeniu Ministrów 
Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej 
i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986, r. w sprawie ogólnych 
zasad eksploatacji urządzeń i instala<:ji energetycznych 
(Monitor Polski Nr 25, poz. 174). 

§ 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o urządzeniach 
i instalacjach ' energetycznych służących do przesyłania 
paliw gazowych, rozumie siępr7,ezto: \ 

1) gazociągi .,wrazz wYPO'sażeniem, 'Usytuowane na ze
wnątrz obiektów produkujących, wydobywających lub 


