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2, Pracownik otrzymuje legitymację ubezpieczeniową po' 
uiszczeniu opłaty w wysokości kosztów legitymacji. 

3. Członkowie rodziny pracownika otrzymują legityma
cje u bezpieczeniowe bezpłatnie. 

4, W' razie zagubienia lub zniszczeni a lrqitynacji ubez
picCleniowej przez pracownika prilcownik uiszcza op/atę za 
nową legitymację w podwójnej wysokości. 

~ 9. Organy i zakł ady pr::lcy, o których m'Jwa w §, uj 
obow'icrr.ane są zap,ewnić poufność danych wynikających 

z wpisów w legitymacj ach ubezpie<;;zeniowych u0tycząc ych 

udzielonych świauczerl leczniczych. 

§ 10. t. Druki legitymacji ubezpieczeniowych są Mu
kami ścisłego zarachowania. 

2. Zakliłdy pracy i zarządy ube:~picczeń społecznych są 

obowiąza.ne cio właściwego przechowywa,ll'iil (huków J e~Jlty

maCJi ubezp,icczeniowych i pTowad7.-enia ewidencjl wydanych 
legi tyma-cji l.Ibezpi~zeniowych w sposób i n"! ZaS'ldiKh okre
ślonych instrukcją Centralnej Rady Związków Zawodowych. 

§ 1 L l. Dotychczasowe leg itymacje ubezpieczeniow~ 

zachowują;;wą ważność jako dowody do uzys,kiln .id przez 
prdcowników pomocy leczniczej oraz zaświadczenia o czaso
w ej niezdolności do pracy do następujących t.erminóW': 

al na oh,zarze m. sL \Varszawy oraz województw kato
wickiego i warszawskiego - do dnia 31 grudnia 
1.959 L, 

bl na obszarze woje1,vódz tw: gdarlskiego, krako ...... skieqo 
i m. Krakowa, łódzkiego i m. Łodzi, poznallskiego 
i m. Poznania -,. do dnia 31 marca 1960 L, 

c) na obsza rze województ w: białostockiego, bydgoskiego, 
k iel.eckiego, kosz alińskiego, lubelskiego, olsztY "lskiego, 
opolskiego, rz-eszowskiego, szczecińsk ie (]o, wroda w
skiego i m. Wrocławia oraz zielonogórskiego - do 
dnia :lO czerwca 1960 r. 

2. Vv' terminach wskazanych w liSt. 1 zakł(ldy pracy Oril1'l 

zarządy ubezpieczeń społecznych określone w § 2 są obo.
wiązane wyd~ć pracownikom legi'lym3cje ubezpiec.lE'niowe 
p rzewidziane w rozporządzeni u. 

3, Dotychczasowe legitymacje ulwzpieczen iowe s4' nacl,Jll 
dowodami uprawni'ającymi członków . rodziny pracownika do 
uzyskan ia pom<!lcy leczniczej. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto
szema. 
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.z dnia 23 września 1959 r. 

w sprawIe terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w HJ60 r. i l'alic:rek na łe skhłdkł. 

Na pod~tawie art. 10 i 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 p.aż

dzje rn ika 1950 r. o zobowiązania ch podatkowych (Dz. U. 
z 1950 r. Nr 49, poz. 452 i z 1959 r. Nr 11, poz. 61) oraz art. 7 
ustawy z dn.iJ 2 grudnia 1953 r. o ubezpieczeniach maj'ltko
wych i osobowych (Dz. U. Nr 72; poz. 357) zilrządza si (;, co 
następuje: 

§ 1. 1. Składka za 1960 r. ni\le'Żua za wszystkie obo
wiązkowe ubezpiecz,enia' we wsi.:tch oraz za wszystkie obo
wiązkowe ubezpieczenia w gospodarstwach roln ych położo

nych w miastach i osiedlach pł atna jest w d wóch ratach: 

1) pierwsza ratil wynosząca 75% 'wymiaru składki za 19GO r. 
powinna być za,placona do dnia 3] styczni a 1960 L, 

2) druga rata wynosząca pozost"łe 25"/0 w ymiaru składki 
za 1960 lo p owinna być z J,płacon<l do dnia 31 sierpnia 
1960 r. 

2, Składka, o której mowa w ust. 1, płatna jest po otrzy
maniu wezwania piatniczego wskazujo:lcego wysokość i ter-
miny' platno-ki obu rat. , 

3. \Iv miast1Ch i osiedlach składka za 1960 r. należni! za 
obowiązkowe ubezpieczenie bud ynkó w oraz koni i byrlia, 
nie nakżących do gospodarstwa rolnego , płatna jest jedno
lC\'WWO do dnia 31 s tycznia 1900 r. po otrzyman,iu wezwania 
płatniczego. 

§ 2. t. Przepisy § ust. 1 i 2 nie dotyczą pDwiató"I: 
bie lskiego w województwie białostockim, opoczyńskiego w 
województwie kieleckiin, dąbrowskiego, tarnowskiego ist:l
nowiącego powiat miasta Tarnowa w województwie kwltow
skim, s1awie.ńskieg.o ' w v:ojewództwie k0szalińskim, pyrzyc
kiego w województwie sz czecińskim, ciechano wskiego i put
tuskiego w woj ewództwie w .'lIsz tnvsJd m, v; roclawskiego w 
wo:iew ódz'tVli.~ wrocławskim oraz wyłączonego z w.ojewództwd 
miasta Wrocławia. 

2. Vi powiatach w ymienionych VI 11St. l utrzymuje sj ~ 

d la płatników składki okreś.lol1<>j Vi § l ust 1 i 2 o brndirz:ek 
ui szczenia zaliczk i na składk (~ za rok · 19GO bez imiennego 
wezwania przez Panstwc,wy Z:tkiad Ubezpiecze!!. 

3. Zali czka wynosi 75% wymiara skla.d ki Zii wk H)59 
powinna byt zapłacona do dnia 31 stycznia 19GO r. Pow

st 3.ła część składki, stanowi<.lca r.ÓŻ':l ; cę pomiędzy składką 

wymierzoną na rok 19GO a ui3zczoną zaliczką, powinna być 
wpłacona do dnia 31 sie rpnia 19GO L po otrzyl~lćlniu wezwa · 
nia pła tniczego . 

4. Jeżeli pła tnik nie miał w-ymiaru składki 'la rok 1059, 
s1.cł 'ldka za rok t9S0 pbtna jest cia dn ia 3 1 sie rpnia H)GO r. 
po olrzymClniu wezwania p.la tniczego. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1960 r. 
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