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ROZPORZĄD2)ENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lutego 1957 r.
w sprawie

określenia

zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg
w spłacaniu należności przysługujących instytucjom ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 dekretu . z dnia 16 maja
1956 r. o umarzaniu i udzielaniU ulg w spłacaniu należnosci
paiistwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 92) na wniosek Centralnej
Rady Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:

•

1) dyrektorzy wojewódzkich oraz kierownicy obwodowych /
zarządów

łecznych , jeżeli

.

§ 2. 1.
jeżeli

1)

Należność może być

zachodzi jedna z

niemożliwe

umorzona w

całości

lub

części,

lub

źródeł

następujący c h okoliczności:

jest ustalenie osoby

2} niemożliwie jest ustalenie

dłużnika,

majątku

dłużnika

3) w wyniku postępowania egzekucyjnego .lub na podstawie

innych danych ustalonych przez instytucję ub e zpieczeń
społecznych stwierdt:ono, że dłużnik nie posiada majątku,
z którego można by poszu,kiwać należności, albo że posiadany przez dłużnika majątek wystarczyłby zaledwie
. na pokrycie ,kosztów egzekucyjnych, albo też że prz.epro~
wadzenJie egzekucji skierowanej do wynagrodzenia dłuż
nika za pra.cę lub do jego dochodów mogloby podwa ż yć
możliwości bytowe dłużnika lub jego rodziny,
4) należność ~ie przekracza kwoty 500 zł, a jej ściągnip,cie

kosztami,

z

trudnościami bądż

nie współmiernymi

.

5) dłużnik zmarł, a na podstawie danych ustalonych przez
instytucję ubezpieczeń spo.łecznych

stwierdzono, że zmaralbo że po zmarłym
pozostały tylko ruchomości, które nie podlegają zaj ę c i u
na podstawie przepisów szczególnych lub stanow i ą przedmioty codziennego użytku domowego o wartości nie przekraczającej 5.000 zł.
.
ły

nie

pozostawił żadnego majątku

2. Należność z tytułu odpowiedzialrJ,ości za niedobór
mieruia . może być umorzona tylko z przyczyn wymienionych
w ust. 1 pkt 2 - 5.
§ 3.

Umorzenie

odpowiadają

należności,

kich

za którą obok dłużni ka głów
inne osoby, może nastąpić: , gdy
umorzenie zachodzi wobec wszyst-

również

okoliczność uzasadńiająca
z()bowiązanych.

§ 4.

W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zana szczególne uwzgl ę dn i eni e mogą być na wniosek dłużn i ka ud zielone u lgi w spi acaniu n~j eżnośd w pos t a<:<1
odroczenia terminu Jeh zapłaty !lub w postaci iOzłoż·enia należności na raty.
sługujących

1. Decyzje o umorzeniu należn()ścl z tytułu sk ł a
oraz decyzje o umorzeniu na leżnoś ci
. przypadających od osób, którym ' wypłacono ruenależne świad
czenia, wydają:

kwotę

wskazaną

3. (Decyzje o umorzeniu innych nale:;.l1ości przysługują
cych instytucjom ubezpjeczeń społe c znych wydają:
l) dyrektorzy wojewódzkich oraz kierownicyoowodowych

zarządów ubezpieczeń społecznych, jeż eli należn\Hć nie
przekracza kwoty 500 zł;

2) dyrekt()r naczelny Centralnego
łecznych,

jeżeli

należność

Zarządu Ubezpieczeń

przekra cza

Spo-

kwotClwskazaną

w pkt 1.

§ 6.

1.

zasługujący c h

W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub
na szczególne uwzględnienie dyrektor naczelny

Centralnego Zarz .ądu Ubezpieczeń Społecznych może umarzać
wymienione w .§ 5 ust. 1, jeśli kwota należności '.
nie przekracza 10.000 zł, a należności wymienione w '§ 5
ust. 3. jeżeli kwota naleźnoś<:i nie prLekJacza3.000 zł - pomimo braku okoliczności określonych w § 2 ust. 1.

należności

2. Należności przekraczające kwoty 10.000 zł 1 3.000 zł
w przypadkach określ o n y ch w ust. 1 może umorzyć tylko
Minister Fin ansów na wniosek Centralnego Zarządu Ubezpieczeń Społecznych.

t.

§ 7.

De<:yzj,ę

na ' raty

o odroczeniu te-rminu zapłaty lub o rozwymienionych w § 5 ust. 1 wydają:

należności

l) dyrektorzy wojewódzkich oraz

kierownicy

obwodowych

zarządów ubezpieczeń społecznych:

.a)

jeśli należność

bj

jeśli

24

nie przekracza kwoty
- 6 miesięcy,

2S.0~0 zł,

a okres

płatności

okres ratalnej

spłaty

należności

nie przekncUl

miesięcy,

2) w powstałych przypa dkach - dyr,e ktor naczelny Central·
nego Zarządu Ubezp i eczeń Społ ecznych, z tym że okres
odroczenia lub spłaty nie może przekraczać 5 lat.
2.

Decyzje w sprawie ul'g w s~acan1u innych 'l'lałezn,}Śct,
instytue jom ubezpieczell sp ołe cznY'c h , wy·

przysługując y ch
d a ją:

/

.-

przekracza

De<:yzja, na podstawie której została umorz·o na naz tytułu składek, . może być uchylona, a należność
ściągnięta. jeśli wyjdą na jaw nowe okoliczności wskazujące
na to, że dłużnik wprowaduł organ wydający decyzję o umorzeniu w błąd . co do sw.e j sytuacji materialnej lub innych
okoliczności, które stanowiły podstawę do uillorzeniii nalez-

§ 5.

ubezpiecz e'niowycłi

należność

.2.

odroczenia

dek

•

leżność

łożeniu

nego

nie

noścL

jego dochodu,

byłoby połączone

jeżeli należność

zł,

w pkt 1.

leżności, podlegającej

/

umorzeniu albo .rozłożeniu na raty, lub
której termin płatności podlega odroczeniu, należy prz.e z to
rozumieć kwotę należności przypadającą od jednego dłuznika :
bez odsetek i kosztów jej dochodzenia.

społecznych,

2) dyrektor naczelny Centralnego Zarządu Ubezpieczeń Spo-

Ilekroć w rozporz~dzenlu' jest mowa o kwocie na- '

§ t.

ubezpieczeń

przekracza kwoty 15.000

-
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85 społeczny

1) dyrektorzy wojewódzkich oraz kierownicy

obwodowych
n ie
przekracza kwoty 5.000 zł, a okres odro~zenii\ lub okres
ratalnej spłaty należności nie przekracza 1 roku,
zarządów

ubezpieczeń społecznych, jeżeli

2) w pozostałych przypadkach -

tralnego Zarządu Ubezpieczeń
okres odroczenia lub spłaty nie

Poz. 37, 38 (39
albo

wzgląd'

na

położenie

rodzinne lub

majątkowe ,

dłużnika.

należność

' 2. Decyzje w przedmiocie zawieszenia postępowania
egzekucyjnego wydają dyrektorzy wojewódzkich bądź kierownicy obwodowych zarządów ubezpieczeń społecznych.

dyrektor naczelny CenSpołecznych, z tym że
może przekraczac 5 lat.

§ 9.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłosze-

nia.

Ile

§ 8. 1. Postępowanie egzekucyjne może być zhwieszodo czasu wydania decyzji w sprawie umorzenia lub udz.ie~

lenia ulg w

spłataniu należności, jeżeli

tego wymaga interes

Prezes Rady Ministrów: cw z. P. Jaroszewicz
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RO;z,PORZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTW A WYŻSZEGO

, i>

z dnia 27 grudnia 1956 r.
%mieniające rozporządzenie

Ministra Szleół Wyższych i Nauki z dnia 15 wrze~ n!a " 1951 r. w sprawie utworzenia studiów
przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych.
3. Za godziny lekcyjne przewidziane w

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia
1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki
(Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 2Ó5) zarządza się, co następuje:

\

,

Ministra Szkół Wyższyca i Nauki
z dnia 15 wrze.śqia 1951 r. ' w sprawi3 utworzenia studiów
przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych (Dz. U.
z 1951 r. Nr 48, poz. 355, z 1952 r. Nr 38, poz. 266 i z 1953 r.
Nr 30, poz. 117) § B otrzymuje następujące brzmienie:
§

t.

w .lozporządzeniu

4.

zastępca

mi esięc zne

otrzymuj ą

wynoszą c e

z dodatkiem za ' kierownictwo:
- dla kierownika studium'
- dla zastępcy kierownika studium

-

ry-

łą c zn: e

2.200
2.000

zatrudnieni w niepełnym wymiarze go83,60 zł miesięcznie za 1 godzinę lekcyjną tygodn.iowo.
.
otrzymują

5. Na studiach przygotowawczych, które kształcą
cha czy obcokrajowców, wymienione w ust. 1.
stawlc,i wynagrodzenia zwiększa się o 10%."

wymiarze godz;n otrzymuje rycz ałtow e
upos.aże:lie w wysokości ' 1.500 zł ' miesię cznie.

_VI pełnym

czałtow.e up osażenie

'Wykładowcy

dzin

. ,,§ 8. L 'Wykładowca stl1dium przygotowawczego zatrudniony

2. KieTownik studium i jego

obowiązującym

planie godzin, a przekraczające pełny wymiar godzin,
wykładowca otrzymuje 83,60 zł miesięcznie za 1 godz i nę lekcyjną tygodn iow o. Liczba takich godzin dodatkowych jednego wykładowcy nie może przekraczać dz:es.ięciu godzin tygodniowo.

słu-

4

,

§' 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn.iem ogłoszenia
z rnocą obowiązującą od dnia 1 p aździernik.a 1956 r.

' zł,

Minister Szkolnictwa Wyższego: SI. 2'.ółkiewski

zł.

,
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ROZ'PORZĄDZENIE MINISTRA ENERGETYKI

z dnia 29 grudnia 1956 r.
w sprawie ustanowienia nadzoru państwowego nad niektórym i stałymi zbiomikami ciśnieniowymi oraz sposobu wykonywania
nadzoru przez organy dozoru technicznego nad stałymi zbiornikami ciśnieniowymi.

Na podstawie .art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 dekretu z dnia
1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz. U.
Nr 49, poz. 440) zarzą d za się, co następuje:

,26

pażdziernika

§ 1. Ustanawia ' się nadzór państwowy nad stałymi zbiornikami, zawierającymi ciecze lub gazy o ciśnieniu ponc:d
0,7 at n i nie prze k raczającym 3 at n, bez uwzględnienia ciś
nienia h ydrostalycznego cieczy.

--',

