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§ . 1. W r07.porządzeJJiu R':dy Min istrów z dnia 13 iipca 
1957 r. w sp'raw ie obow iązkowych dostaw 'zbóż (Dz. U. 
z 1957 r. Nr :';1), pOl.. 164 01:a2 z 195łJ r. Nr 4 ł,pOl. 233) wpro
wadza si ę ~a~l~; pujące zmia n y: 

l) dotychczasową treść § 5 oznacza się jako ust. 1 dodaje 
się ust. '2 w brzmieniu: 

,,2. \ V powiaiilch i g rom adach, w których przeprowadza
nd I.Osta td gleboznaw:::za klasyJikacja gruntów z po
dziu lem n;i osiem klas, oblicza się obszar gruntów 
'ornych w hektarac iJ przeliczeniowy ch według nastę · 

pująr:ej ta be li : 
1 ha grun tów orn ych klasy I równa się 1,8 ha p rze
liczcnlOwe{Jo, 
1 h a g ru ntów ornych k lasy II równa si ę 1,6 ha prze
Jiczen io wego, 
l ha gruntów orn ych k lasy IIIa równa się 1,25 ha prZe
liczeniowego, 
l ha gruntów ornych klasy IIlb równa się 1,15 h a p rze-
1 iCf.eniowe\jo. 
l ha gru n tów ornych klas y lVa rów na s i ę 1,05 h a p rze
liczeni owego, 
l ha grun tów ornych k lasy IVb ;'ówna się 0,95 ha prze· 
liczeniowego, 
1 ha gruni6w ornych klasy V równa się 0,8 ha prze
licze,jiowego, 
l ha nIl1ot('>w ornych k lClsy VI ró w 11,1 si~ 0,5 ha p rze
J icZCI\ iowego" ; 

2) w § 18: 

' a) w ust 1 skreśla się wyrazy "w rok u gospooarczym 
1957/1958" oraz w pk t l zam inst wy razów " w .roku 
gospodarczym 1957/ 1958" wstawia się wyrazy "w po 
przednim roku 9.ospodarczym", 

h) w u s t. 2 zamias t wyrilzów "w r oku gospodar czym 
1957/1958" wstawia się wyrazy "w poprzednim roku 
gosp odarczym" ; 

3) w § 22 pkt 1 skreśla się: -
wyraz "Sprawiedljw~ci " , po wyrazie >,Wewnętl'znego" 

przecinek oraz wyrazy "Centralnym Zarządom Selekcji 
Roślin, Hodowli Koni, Hodowli Za rodowej, Rybact wa, 
Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarskiego Minister
stwa Rolnictwa"; 

4) w § 35 dodaj.e się nowy pkt 4 w brzm ie niu: 
,,4) n i·tle i:ące d o Centralnego Zarzi! du Więziennictwa M i

n is terstw a Sprawiedliwości"' . 

§ 2. Wykona!1 ie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Ra dy Ministrów oraz Ministrowi Przemysłu Spożywczego 

i Skupu, 

§ 3. Rozporz,,}dzf>nie wchodz i w żyr i e z dniem ogłoszenia 

P rezes Rady Min is trów: J . Cyran J\ie w icz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 29 cze rwca 1959 r. 

w sprawie zć!sad try bu likwidacji zakładów ubezpieczell, które utraciły prdwo do wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej. 

Na podsla v\' ie tu l. 38 ust. usta wy z clnia 2 gr~l dnia 

1!)53 1'. ° l1be'l. pie C: l. ( ~ n ia ch m ajątkowych i 030bmv ych (Dz. U. 
Nr 72, poz. 357) zarządza się, co nast!';puje: 

§ l. Kr ć' jowe i zagraniczne zclk łady ubezpieczell , zwane 
d ole j "Z<lkl adami" , k tó re w myś l dekre tu z dn ia 3 slycznia 
HJ47 r. o uregL1 lo wi'l l1iu ubezpieczeń rze czowych i osobowych 
(Dz . U, N r ') , poz. 23) utrdcily prawo do wykonywania {izia
ł u lnośc i ube lpieczeniowej, a dotychczas nie zosta ły zlik w i
dowan e, podlegają likwidacji wed lug zasad w t rybie niniej
Sl ego rozporządzenia. 

§ 2. I . Lik w i dację zak ladów prz.eprowad za Pal1slwowy 
ZakJad Ubezpiecze t1 , zWdny da lej "likwidatorcm". 

2. Lik w id at.o r dopełni wymaganych wpisów w rejestrze 
handlowym , 

3, Czy nnośc i likwidacyjnE, dokon ane na pods tawie obo
w iązu jących dotychcz.as przep isów prawny ch , pozostają w 
mocy. 

~ 3. l . Wierzyciele zakla{lów powinni, jeże li w toku do
tychczasow ych czynności likwidacyj n ych tego nie dokonali, 
zgłosić likwidatoi'owi pisemni e sweje roszczen ia w tE'rIlllnie 
~Z.eŚclU miesięcy, licząc od clnia wejści a w życie niniejszego 
rozporządzenia, Termin ten będz ie uznany za dotrzy many, je
żeli wysianie zgłoszeni a pocztą nastąpi nie póżniej niż w 
ostatnim dn lu teg[J okresu. 

2. \lVierzy Lelności z umów ubezp ieczenia n a życie oraz 
z ubezpieczel'J rzeczowych, któ re nie zosta ły zglos'lone przez 
wierzycieli. przechodzą na rzecz Państwa; li1cwidator obejmie 
je li ,stą wierzytelności. 

§ 4. 1. Nie uregulowane do dnia wej ścia w życi e mmeJ
szego rozporzc!dzen ia należności z tytułu umów ubezpieczenia 
na życie wa'żnych w dniu 31 sierpnia 1939 1". oraz należno·ści 
z tytułu umów ubezpieczenia: na życie płatne przed dniem 
1 września 1939 r. będą ustalone w na.stępujący sposób: 

1) po osobach zmarłych przed dniem 9 maja 1945 1". w wy
sokości sum ubezpieczenia; 
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2) po osobach ZD1ćlrlych po dn.il\ 9 lllttja 1945 r. luli óa rL.ecz 

osób żyj ących w dniu w('jścia w życie nini ejszego roz
purządzenia - w tak ,ej clęści sUllly lIbezpieczenia, jaka 
wynika ze stosunku okresu, za k tóry oplacone by ł y 

składki, do okresu opl aty s kładek ustd ltJ ll E' UO w umowie 
ubezpieczenia. 

2' Przy ubE:zpieczeniach posmierln ych, prowadzony ch w 
ramadh umów ubezpIeczenia na :i:ycie z dożywotnim okresem 
opłaty składek (ust. l pkt 2). za umowny okres opłaty skła

dek jllrzyjmllje Się rOZAlcę pomiędzy wiekiem 75 lat a wie
' kiem w chwili rozpoclęcia ubezpieczenia. 

§ 5. 1. O odmowie pf'zyjęcia znłoszonej wierzytelności 

w części lub w całości llk widaio r zawiadomi wierzyciela pl
sCJl1n~e za poświadczeniem odbioru wraz z podaniem povw

. dów odmowy. 

2! 'Wierzyciele, k tórych rl)szczenia nie zost:lIy przyjęte 

w części hIt VI' c<lłości, mogą wni esć za pośrednictwem ' li
kwidatoru odwołan i e uo Ministra Finansów w terminie jedne
go Jrl iesiąca od dn la don~czeni.1 piSffid lik widatora. 

§ 6. I. Zobowiązcmja l ikwidowanych zak ładów będą za
spokajone w uastę,pując ej kolejnośc i: 

1) koszty post<;powa nia likwidacy jnego, 

2) TI(łleżności z ,Imów ubezpieczenia zgłoszone przez ubez
rieczCljac ych lub prze z. oso by imiennie uposażone w umo
wach ubezpieczenia, a w raz ie ich braku p~lez spadko': 
b lerców, wymienionych w (jr t. 16, 21 i '22 prawa spad
kowego, 

3) należnośc; z umów ubezp ieczenia, które przes zły na rzecz 
Państwa na podstaw ie § 3 u, t. 2, 

4) podatki i opraty p1Ibliczno-prc.wne wraz ze wszystkimi 
dodatkami i kc.sztami, 

5) inne lla leżnośc i. 

2. Z majątku pozostałego po pokryciu zobowiązań wy
mienionych w ust. 1 zaspokojone zostaną ZfJloszone roszcze
nia ulzialowców i akcjonariusly. 

§ 7. 1. Jeże li suma przeznaczona do podziału n ie wy
starcza na zaspokojen ie wszystkich zobowiąz ań, należnosc i 

umieszczone w dalszej kolejności (§ 6) b:ó;dą uiszczone do
piero po zupełnym zaspokojeniu nal eżnośc i poprze<lmej ka
tegoria, a gdy majątek nie wystarcza na po:~rycie wszystkich 
należ, llości danej kategorii, nalp-żności te będą zaspokojone 
StosUl1kowo do ,vysokośc:i każdej z n i-:11. 

2.1 Jeżeli w toku postępowania likwidacyjnego okaże się , 
że majątek likwidowanego zakładu wystarcza tylko na po
krycie całości lub części k-osztów likw idacj i, Minist.er Finan
sów na wniosek likwidatora uznaje zakład 7a zlikwidowany 

. bez dalszego przeprowadzania postE,pow anid likwidacyjnego. 

§ 8. 1. Ruchomości i nieruchomości likwidowanych za
kładów będą sprzeda ne w drodze publicznej licytacji. 

2 .. Je.żeli z hraku licytantów licytacja nie dojdzie do 

l.ikwidowaneyo zakładu z wolnej ręki za cenę nie niższą od' 
sumy oszaco wania podanej w' warunkach llcytacyjnycll. 

3. Jeżeli sprzedaż w drodze licytacji lu b z wolnej ręki 

nie dojdzie do sku t.ku, Minister Fina nsów może upoważnić 
likw idatora do sprzedaży ruch',mości i nleruchomosci likwi
dowanego zakładu poniżej ceny, o której IIlJWa w ust. 2, na 
wdrunk.ach pJ'lez siebie ustalonych. 

§ 9. 1. Wierzytelności likwidowanych zakładów, których 
terminy płatności już nastąpiły, są płatne \fol ciągu jednego 
Hl iesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi wezwania do za,płaty 

długu. 

2. Jeżeli majątek likwidowanych zakładów nie wystar
cza na zaspoko jen;e wszystkich w bo'wi ązall (§ 6), odpowie
d zialność zaś za zaspokojenie tych zobowiązall ciąży na oso
bach fizycznych, p rawnych lub instytucjach z tytułu gwaran
cji lub ' udziałów, iikwidator wezwie odpowiedzialne osoby 
lub instytuc je do uzupełnienia w cią9U trzech miesie.cy fun
duszów potrzebnych do pełnego pokrycia zobowiązań. 

3. Jeżeli odpowiedzialność za zobowiązania likwidowa
ne90 zakładu ciąży w myśl ust. 2 na osobach lub insty tu
cjach, po.siadających siedzibę za granicą, likwidator wezwie 
te osoby lub instytucje do dokonania w ciągu sześciu mie
sięcy wpłaty brakujących funduszów na pełne pokrycie Z{)

bowiązań. 

§ 10. Likwidator ogłosi o mIeJscu i terminie rozpoczęcia 
oraz zakończenia w ypłat przez zamieszczenie ogłoszenia w 
poczytnym piśmie codziennym oraz w biurach - Państwowego 
Zakładu Ubezpieczeil. 

§ 11. Należności przypadające do wyplaty, lecz nie ode~ 
brane w terminie, złożone zostaną do depozytu sądowego. 

§ 12. 1. Po zakOllczeniu likwidacj i likwidator sporządzf 
sprawozdanie likwidacyjne, które po zatwierdzeniu przez Mi
n istra Finansów zloży .sądowi rejestrowemu z wnioskiem 
o wykreślenie zlikwidowanego zakładu z rejestru handlowego. 

2. Jeżeli likwidowa<ty zakład nie podlega obowiązkowi 
'wpisu do rejestru handlowego, Minister Finansów uzna go 
na podstawie zatwierdzonego ,sprawozdania likwidacyjnego 
za zlikwidowany. O uznaniu zakładu za zIikwicluwcwy Iikwj~ 

' da tor ogłosi w sposób określony w § 10. 

3. Wykonanie wszelkich czynności w sprawach, które 
dotyczyć będą zaidanu uznanego za zlikwidowany, pow ierza 
się Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń. 

§ 13. Do akt i dokumentów likwidowanych zakładów 
stosuje się przepisy w sprawie przechowywania i kwalifiko
wania do zniszczenia akt, ksiąg i inn ych dokumen [ów lik wi
dowanych przedsiębiorstw bankowych i instytucji kredytu 
długoterminowego. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie oz dniem ogło
szenia. 

sku tku , likwidator może sprzedać ruchomości i nieruchomości Minister Finansów: T. Dietrich 


