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ZARZĄDZENIE MINISTRA - KIEROWNIKA URZĘDU POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO I WDROZEŃ 

z dnia 2 lutego 1988 r. 

w sprawie określenia procentu wpłat uczestników Wspólnoty W-ęgla Kamiennego na Centralny Fundusz Rozwoju 
Nauki i Techniki, które podlegają przekazaniu na fundusz postępu technicmo-ekonomicmego Wspólnoty. 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 23 paź

dziernika 1987 r. o utworzeniu -Wspólnoty Węgla Kamien
nego (Dz. U. Nr 33, poz. 183) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się, źe 2(11/0 wpłat uczestników Wspól
noty vVęgla Kamiennego na Centralny Fundusz Rozwoju ' 
Nauki i Techniki podlega przekazaniu przez ten Fundusz 

na fundusz postępu techniczno-ekonomicznego Wspólnoty. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia -
z mocą od dnia l stycznia 1988 r. 

Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo
-Technicznego i Wdrożeń: K. ' Tott 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 9 lutego 1988 r . . 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gos~daikl ;uspołecmionej . 

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. -Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz . . 56, z 1983 r. 
Nr 71. poz. 318 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) . zarządza się, 
co .następuje: ' 

§ 1. W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Pol
skiego z dnia 25 pażdziernika 1982 r. w sprawie zasad 

. gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej 
, (Monit!)r porski Nr 27, poz. i44, z 1983 r. Nr 3, poz. 23, _ 
i z 1985 r. Nr 6, poz. 48) § 25 skreśla się. 

§ 2. Zarządzenie wchod~i w życie z dniem ogłoszenia. 
; 

Prezes ~arodowego Banku Polskiego: w z. Z. Pakuła 
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ZARZĄDZENIE PREZESA PAŃS1WOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI . . 

z dnia 25 stycznia 1988 r ; 

w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać sprzęt dozymetrycmy stosowany 'w ochronie radiologicmej, 
oraz wymagań dotyczących ewidencjonowania wyników pomiarów dozymetrycmych. 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1986' r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1987 r. 
Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie określa wymagania dotyczące: 

1) sprzętu dozymetrycznego stosowanego w ochronie 
radiologicznej, 

2) ewidencjonowania ,wyników pomiaró-w dozymetrycz
nych. 

2. Sprzętem dozymetrycznym są nalzędzia pomiaro
we umożliwiające 'bezpośredni lub pośredni pomiar i oce
nę zewnętrznych lub wewnętrznych dawek promieniowa
nia jonizującego, a w szczególności dawkomierz osobfsty, 
umożliWiający pomiar i ocenę dawek indywidualnych 
otrzymywanych' przez osobę noszącą ten dawkomierz. 

3. Ewidencja wyników pomiarów dozymetrycznych 
obejmuje dawki otrżymane przez osoby zatrudnione w 
warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące oraz 
wyniki pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy. 

§ 2. Sprzęt dozymetryczny, stosowany w ochronie ra
diologicznej do oceny narażenia osób na promieńiowanIe 
jonizujące, powinien: 

1) odpowiadać rodzajowi promieniowania jonizującego, 
które może wystąpić w kon"kretnych warunkiich, 

2) zapewniać dokładność pomiaru w normalnie wystę
pującycłi warunkach ,oraz w sytuacjach awaryjnego 
(nadzwyczajnego) zagrożenia, 

3) spełniać wymagania dotyczące zatwierdzenia typu 
i legalizacji. określone w odrębnych przepisach, 

4) zapewniać właściwą ocenę zagrożenia promieniowa-; 
niem jonizującym i terminowe ostrzeganie b zagro-
żeniu, . .' 

5) umożliwiać udokumentowanie wartości dawek, na 
które są narażone poszczególne osoby, 

6) zapewniać możliwość ustalenia dawek promieniowa-: 
nia jonizującego, 'otrzymanych przez osoby zatrud-' ' 
nione w warunkach narażenia na promieniowa_nie jo-
nizujące, a w szczególności dawek otrzy!n-anychw .,· 


