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ROZPORZĄDZENTE MINISTRA GORNICTWA I ENERGETYKI .

. z dnia 7
w "prawie budowy i -eksplo4atilcji

.dźwignic

pa'ż dziernika

oraz. wykonywania dozoru technicznego nad tymi

Na podstawie -art. 13 usL l ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. o dozorze techniczr:.ylll tDz. U. Nr 5, poz. 31) zarzą
dza :się, co następuje:

"

dżwłgnkamł.

2) pos:iada zorganizowaną · kontrolę t~chnkzną .nad produkcją lub naprawami. przeprowadzanymi przy _poinocy . s?a-

wania,

urządzenia potrzebne do produkcji lub napraw
przy pomocy spawan.ia oraz urząd ze nia do . spraWdzania
jako ści wyk.onywanych złącz,
.
_
Przepiiyogółne.
4) zatrudnia' spawaczy posiadających odpowiednie k~aHH- _,O
§ l. Rozporządzenie dotyczy dźwignic wymienionych
kacje, sprawdzone pr)!ez organy dozoru tecbnicz.n·e go.
.
w f 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudn:ia
§ 6. 1. · Ws2'.ez·ęcie P05tępowa~ia o wydanie uprawnień
1961 r. w sprawie szp.eg6Ioweg() Qkreślenra rodzajów ur z ą
do spawanianosnvch e. !emenŁów dźwignicowych następuje '
dzeń technicznych podlegających ' dówrow..L technicznemu oraz ,
na wniose k' zainle-res(}waneg.o. Do wniosku należy dołącZyć:
.zakresu tego dozoru nad Poszczególnymi urlą'dzeniami te ch1} iOitrukcję technologi.czną,
nicznymi (Dz. U. z . 1962 r. Nr 6, poz. 20), z wyjątkiem dżwi
2) instmkćję kontroli t ecłmic:.mej,
gnic . portowych, d Lw ign.ic na morskich jednostkach pływa
3) wykaz .po.siadanych urz ądzeń do produkcji i kontroli,
Jących i na statkach rzecznych oraz wyciągów s.t atków słu
4} wykaz uprawnionych spawaczy.
żących do poąnosze nia obiektów pływających.
. 2. Po otrzymaniu . wniosku ' OkfęflowY dozór techniczny
§ 2. Technic zne warunki dotyczące:
wyznacza rzeczoznawcę hibkomisję do:
1). konstrukcji,
1) sprawdzenia, czy zakldd posiada niezbędne urządzenia
2) wykonania,
do produkcji lub napraw nośnych elementów dźwigni- '"
3)' wyposażenia elektrycznego, mechanicznego
hydrauliczcowych za pomocą spawilnia i sprawdzania jakości złącz, '
neg.o,
2) sprawdzenia kwa liIikacji kierowniczego personelu kon4) oznaczeń,
troli techniczn ;~j kont.rolującego prace spawalnicze,
5) zakresu badań technic ~nych ' dźwignic i ich " elementów
3) s pr awd ze nia kwalifikacji spawac zy ' zatrudnionych przy
w zakładach wytwórczych lub naprawczych. ·
prOdukcji lub naprawach dżwignic,
6) maleriałó~ i . wy;obóW huŁniczych przeznaczonych do
4) przepro'vadzenia kon't roli wy konania i badania elęmen
budowy i naprawy no~nych elementów dźwignicowych,
tów próbnych w celu sprawdzenia, czy złącza odpowia1) rod zaju dokume ritacji niezbędnE'j do przyjęcia dzwignic
dają wymaganiom określonym w przep,isach. Rzeczo- .·~ .
pod dozór i wykonywania tego dozoru,
znaw~ (komisj.a) może zaźądać ' od zakładu wykonania
B)obliczeil wytrz ym ało!;nowych oraz
niezbędnych badań . laboratory jnych i przedstawienia wy.9) układów sterowniczych
.
ników tych badań .
'
I
zawierają ·Prze pisy
dozoru technicznego Urzędu Dozoru
3. Decyzja w spmwie przyznawania Uprawnienia powin- .;
Techhiczneg.o, ~zatwierdz()ne przez Ministra Górnictwa i Ener- na być wydana prle z okrę~lowy dozór techniczny najpóźniej
Retyki, zwane w dalszym ciągu "Przepisami dozoru tech- ·w ciągu 60 dni od daty otrzymania od zakładu · ubiegającego
nicznego".
się , o uprawnienia wynikóvi badań laborato t~ nychokreśr.o.'
,-,>.,,,:' ',' § 3. 1. Do dźwigni<! sprowadzanych z zagranicy slosuje nych w ust. 2 pkt 4.
, .
"
. się przepisy ninie jszego rozporządzenia dotyczące trybujJo4. Decyzj a powinna określać: z-ak·r es robót, jakie zakład " .
stępowania w sprawie rejestracji. odbioru tf'chnicznegotrdomoże w y konywać.
zoru technicznego (lfaZ Prz '~pisydozoru technicznego wymie§ '7. Zmiana zakresu uprawnienia może > nastąpić na
nione w § 2, dotyc ząc e konstrukcji, wyposdźenia elektrycz- , pods'tawie decyzji właściwego okręgowego dozoru technicznego, mechanicznego i ' hydra ulicznego oraz oz n'ac z eń.
nego wydanej w try bi e ustalonym w § 6. 2: Warunki dotyczące materiałów i wykonania, a w
, § 8. 1. Organy dOTOTU technicznego przej)rowad~aj~
s zcz ególności' spawania i badań dźwiunic u wytwÓrcy, oraz
przynajmniej jedną \v r oku inspekcjil zakładów, które otrzy"
organy przeprowad tające te badania wymagają zatwierd ze- , mały uptawnienia do spawania nośnych elementów dżwign:i
ńia przez Urząd Dozoru Technicznego przed złożeniem zamócowych.
wienia na ich dostawę. Zatwierdzenie powinno nastąpić" w
2. Inspekcję przeprowadza się w obecnosci osoby odt
terminie nie dłuźszym niż 30 .dni od daty zgło~zenia wnio- powiedzialnej za protlukcjf; lub naprawy oraz kierownika
sku przez zainteresowanego.
zakładowej kontroli technicznej_ lub osób przez nich Wyzllą
czony""{:h.
·
R o z d z i al 2.
3. Inspekcja ma na celu sprawdzenie .zgodności produkZakłady ' upra·w nione do: w-y koaywania ' inaprawia~lia dżwignit: cji lub· naprawy z war·unkami uprawnienia, a- w szczegół'ft·~ , ~ ~
I
lub ich elementów . nośn'ycJi przy zasto!Jowalłi~ spawania. ści w zakresie:
1) wykonywania spawania,
§
1.- Spawanie nośnych elementów d ź wignicowych mo2) stosowania materiałów,
że być wykonywane tylko przez zakłady lub osoby upraw31 prawidłowości badań,
nione do tego przez właściwy terenowo okręgowy dozór
4) umi~szczerria na elementach przepisowych oznaczeń
techniczny.
.
.I
ic~~
_ ~
2. Okręgowy dozór technic zny określa za kres wydane5) wystawiania poświadczeń prze Z-/.~ońtrolę techniczn4-z,,go uprawnie'f1ia i prowadzi wykaz wydanych uprawnfel'l.
kładu,
6) wykonania poleqeń lub wskazań t.lstaJonych w wyni1pi.
§ 5. Uprawnienia do. spawania " ~oże otrzymać zakład,
przeprowadzonych uprzednio inspekcji.
któr y ' odpowiada następującym warunkom:
.' .
4. Jeden . egzemplarz protokołu z przeprowadzonej inHopanował techno)o(fi·ęspawanianośn y~h elem entów
spekcji doręc~a się kierownikowi żakładu.
diwignicowych, które ma ptoduko\vać l~b u1Bprawiać, .

R o z d z ja
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ł 9. W raz.i~ . stwierdt.en1ii w cz.·a sie· k~nlroli u-chybień ('
2. Po przeprowadzenIu od-bioru technicznegodzwi:!Jn.i·c y.
. okręgo wy dozór techrrłcwy wydaje . kiefQwnikuwi zakłada , któl'ego wyniki ujęte są ' IN protokole·, wydaje się decyzję
~. zar ządzenia pokontrolne.
.
cO .do dopuszc zenia d:Ź. wignicy d.o eksploatacji.
§ 10. 1. Okręgowy dozór techniczny może zawiesić lub
3 . . Decyzję i protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach.
.
cofnąć wydane uprawnienie w .raz.ie::
'.
, 1) utraty przez zakład warunków będących podstawą wy, 4; Dźwignica mDże być użytkowana tylko na podstawie
dania 11prawnienia,
decyzji o d'Opus zczeniu jej da eksploatacji, wytlaftejpr.zez
. '2) stwierdzenia poważnych uchybień w produkcji lub narejonowy dozór techniczny.
prawach nośnych e1ementów dzwignkov,rych,
5. Wwry poświadG'.€ń , prot{)kpłów i ksiąiki rewizyjnej
.3 ) stwierdzenia niewykonapia zilrządzeń pokonlrolnych~
ustala Urząd Dozoru Technicznego.
2. Zawieszając uprawnienia zakładu do spawaniaokrę
§ H. Dźwignicę, ktorychodbiór t<eehniczny lub badanie
gowy dozór techniczny wyznacza termin do usunięcia br.a bud()wy odbyło się u wytwórcy(§ 1'2 ust. 2 i 3), powinny '
. ·ków lub uchybień pod rygorem cofnięcia tego uprawnienia
być przez użytkowni'kazgłoszol1e pod dozór w trybie '§ 13,
lub ogmni.czenia jeg'Ozakresu.
przy czym czynności ' odbioru technicznego u użytkownika
R o z d .z. i a ł 3.
ulegają ogTan'iczeniu w 'zakresie ustalonym przez rejonowy
d ozór technkzny~
Dokumentacja techniczna wystawiana prżez wytwórcę
§ 18. 1. PORov. .·nej r-ejestracj i podlegają dźwignice:
diwłgnłcy łub zakład nmntazuwy.
1) po p~ud()wie, .
.
i U. 1. Pośw,iadczerriem prawidłowego wy konania i zba2} w razie ci\~ usta~e·nia. diwignicy st.ałej. I
- dania dżwi-gnicy~ l.u.b jej elementu jest wystawi.one Ilfz~z wy- Przepisy H 11 doli m<3ją ~lę,.dDle za~t-os?l\'a.!l!.e+
... _
twórcę lub zakład montażowy "Poświadczenie .' wykonania
2.W
razie
zmiany
uiytko'wni'ka
dzwlgnica
będąca
'
pod
i zbadania".
..
,
dozorem, (}Owinna być z'głoszona we właściwym rejonowym
. 2. Do poświadczenia należy dołqczyć dokumenta cję
dozorze technicznym do przerejestrowan'ia.
teehniczną z awi erającą dane konstrukcyjne i . materiałowo§ .19. Dżwignice p()(llefJające stałemu .dozoroWi: na któ.' wytrzymałościowe nośnych elementów dźw'ignicy, jak rówrych użytkowanie wydano zez wolenie, podleqąją badaniom
nież dotyczące jej wykonania, zbadania, wyposaż'enia elekzwyczajnym i niłd7.w'VC'ZiiI;nyU1 ' przeprowadżanym przez retryczne'go,mechanicznego i hydraulicznego oraz układów
jonowy dozór technicmy.
.
stewwniczych.
§ 20.. La!cres i i€IIniny bacli111ia zwyczajnego .ł nadzwy3. Wzory poświadczeń, wykazów oraz schel'natów uklaczajnego dźwignicy określają Przepisy 4~zoru te.chniaue.g o.
dów sterowniczych ustala Urząd DozOru Technicznego.
§ 21. 1. Dź. wi,gnka. ktGlfći ma być poddana !Jadaniom,
R o zd z .i a. ł 4.
powirma
być przez u±ylkownika przygDtowana do badań
"T.. yb .p.slępowilnia prry re je5tr4lCji. odbiorze
w sposób ' okre ś,lony przez rejonowy dozór techni czny.
technicznym i dozorze.
2. Datil przeprowadzenia rewizji całkowitej lub -częśc,io
wej powinna być prwz użytkownika ' uzgodniona z reJonoł : 12. , 1. Qbowiąl.€k zgłos<l:elłia dźwignicy dor·ejestra.c ji
i odbIoru technicznego dąży' na użytkowniku lub inwestorze. wym dozorem technicznymc.o najmniej na '14 dni przed ter.
.
2. Niez.al~żnie od obOwiązkuz.głaszenia dźwignicy do. minem badania.
rejestracji .pfi'.ez ażytkownika; ob()wiąze~ zgłoszenia .go re3.Rewiz~ ' dorażną prz~:pfoOwadza 'Si~ bez uprzednieq·Q
jestracji dźwignic opuszczających zakład w stanie kompl e t- . uz.:1joonienliij terminu.
llym i ca-1''''Clwic'ie wY!3oSażonynl do pTa<:y dąży także na
4.. Użyil.kownjkdżwi~icV obowiązany jest do adzie lenia
~ytwórcy, z tymże w uzasadnionych przypadkach okręgo
niezbędnej pomocy przy 'pr z eprowad7,a1fl~U badail.
wy ~ozór techniczny może wyrazić z9'Od~ na nlerejestrowa. ~n. L Na p'Odstawte przeprowadzOłllych badan rejon
, nie przez wytwórcę;dżwi~nic przenośnych . .
wydaje decyzję co do dalszego użytkowania dźwignicy. De~
,.". ~
3. W uzasadnionych przypa.dkach na wniosek użytkow cyzja zawier.ająca zezwolenie na dalsze użytkowanie9.o~
. nika ' uzgodniony uprzednio z wytwórcą lub na wniosek wywinna określać termin następnego badania. W rażie stwiertwórcy rejonowy dozór techniczny może przeprowadzić ba- d Zeni a obniżenia wytrzyma/ości dźwignicy rejonowy dozór
... dania budowy dźwignicy u wytwórcy.
t&hLlKzny może oK:reśłi<: w dećy-z.jidopuszc z enie jej do
§ 1~. -Do zgłOszenia należy dołączyć dokumentację te chużytkowania przy obniżonym udżwigu lub skrócić termin
. niczną, wymienioną w § ' 11; uzupełnioną dokumenta.cją zanastępne-go badania albo zastosować obydwa warunki; Obni~
wierającą . dane dolyczące . użytkowania dźwignicy i stanu
żenie udżwigu żurawi może nastąpić rÓwnież w .przypadIsach
. instalacji elektrycznej.
stwierd7.enia niedosta tecznegó współczynnika ' ichsta teczności.
§ 14: 1. Rejonowy dozór techniczny obowią zany jest
dokonać rejestracji dhv.ignicyniezw/ocznie po otr zymaniu
2. Jeżeli badanie d:i.wignicy wykaże, że stan jej grozi
k(Hllpletu d6k,u mentów określDnych w § 13 oraz uzgodrJć
be z. j)-OŚrednimniebe.l.pJieczeil.stwem, rejolll'()wy d<o:i ór. tech.nicz~ i wnioskodawcą w dągu 14 dni od dnia otrzymania kom.nypow.inien Zdr2'łQdzić natychmiastowe zaniechanie . użytkG
pfę,.tu tych dokumentów terminy prze.prowad:zenia ·o dbioru
wa.nła dżwignky.
~echhicznego.
.
3. D«yzję-.. w;Hzedmiocie użytkl@waR~adźwi'g]1licy , .p r:l y. 2, Wzory rejestrów dźwignic u staJ.a Urząd Dozoru Tech- czyny ob)llżen ,ia .d .v~llSY.CZon~go udiwi,gu lutlZilkazu użytko
p.iGznego.
.
.
wania dźwignicy wpisuje się do ksią.żki rewizyjnej dźwignłcy.
, . § 15. Oabiór techniczny polega na przeprowadzeniu 'badań sprawdzających zgodność wykonania dżwignićy z ,prze R o zd z ia! 5•
.illozoną d'Okumentacją i praw'itUowosć jej budowy w wanmkach gotowości do pracy oraz w c,,:asie pracy. Odbiór te,=hEksploatatJa dźwigi:Jlc.
niczny' dź wi~ł1!ky p.r z€prGwadz,a r:ej.onowy .oozór t-e<:hnłcmy
w zakresie określonyin w Prze,pJsach dozorutechtticznego..
§ 23_ Do 'Obsługi. {jiw.1.gruc użytk'(Hvnak może aopuśdi'"
§ 16. L W i~\'ziepomyśłnYch wynoików badań, Q ktorych
osoby, kt'ó re przeszły przesikoleni~i ,posiadają ' n.ieżbędne
mow~ w . '§ 15, re jOrlo'w y dozór teclinkzny . wysta wia J}Owianomości ·teoretyczne i ' praktyczne, ' związane z obsłuqą
·,'świadczenie 'oraz 'Sp:Du;ądza protokół odbioru technic.nego.
dżwignic
bezpieczellstwem pracy.
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Dźwignica powinna być eksploatowana, zg'odnie
Z instrukcją eksploatacyjną opracowaną , przez projektanta, ~
wytwórcę lub ' użytkownika. Instrukcja powinna zawierać
przepisy bezpieczeń stwa i higieny pracy i znajdować się
w pobliżu dźwignicy, w miejscu dostępnym dla obsiugi. W
razie przebudowy lub zmiany systemu sterowania lub zmia"
ny wyposaże~ia wpływające\jo na sposób jej ' eksploatacJi
§ 24.

należy opracować

nową

instr'ukcję eksploatacyjną .

§ 25. ' Naprawa elementów nośnych dźwignicy przy po-

mocy spawania, zgrzewania lub nitowania oraz wymiana
składowy ch części konstrąkcji nośnej, jak 'również wymianą wciąg'arek, zbloczy; ' Ul wiesi haka dźwignicy, bęb'nów i haków może być przeprowad zana tylko za zezwoleniem rejo-

,I

nowego dozoru , techniczn,ego. Zezwolenia wymaga także
wprowadzenie zrnian 'w korn;trukcji dźw i gnicy, układach kinematycznych i sterowniczych, z ' wyjątkiem wymiany apa,rató ..., elektrycznych na ,aparaty identycznej konstrukcji.
' § 26. UżytkownikowI nie wolno' imieniać us}alonycb
.przez ' rejonowy d.ozór -techn.iczny urządzeńza:9eZ-pi~zających eksploatację ' dźwignicy.
_
' :/ '
\

'ka,żdej ~ ~~~

, - §;"27. , .O
uszkodzeniu'
d!'wignicy {)faz ~-"'wypadkach zWiązanych z eksploatacją
dźwJgnicyuży tkownik powInien powiadomić właściwy or, gan ', dozoru technieznego.
'
, R o z d z i al ,6.

Zezwolenia na odstępstwa od wymagjlr\.
§ 28. W wyjątko\vych przypadk.ach uzas~dnionych wzglę
" damitechnicznymi dyrektor Urzędu Oozoru Techniczne,g o
" może ~ezwólió :na ' od~t~pstwa od wymagań u5talonych wf,ozporządzeniu i Przepisach dozoru lec hnicz~ego. " '
, ' " , - § 29; Decyźję 0'- dopuszczeniu odstępstwa wyda4e' dyrektor Urz'ędu 'D'OZOTU Technicznego na wniosek zainŁer,esowa
!:l~g() z~!dadu, po ~ysł_uc!1~ni~ ~pinii :Rady , DozQJu, Tedmicz-,
?";' ". "

mają zaslosowpnie '
sprowadzanych z zayranicy.,

§ 32. , Przepisy §§28-31
dźwignic '

rpwrtie,i j,~~~~>

Ro z d ź i ił ł 1.

';:{

PrzepIsy przejściOwe i kollcowe.

' l;},.;;

~!

~ ~--

1. Jeżeli u żytkownik dźwignicy zaprojektowane!, ,,"
lÓb zbudowanej przed dniem wejścia
życie rozporządzenia >' '.
nie pos iada poświadczenia wykonania i zbadania tej dżw;fg- ;-:;::.'"
nicy oraz dokumentów wymienionych w § 11 ust. i L 2, 'ći'
dźwignica taka powinna być poddana w ' ramach odbioru ~!
technicznego badaniu bud owy W zakresie ustalonym priez, .:~
wlaściwy re'jonowy dO'lór techniczny.
,
2. Dla dźwignic wymienionych w ust. 1 okręg'owy:>'do~ i> ,zór techniczny może udzielić odst~pstw od wymag->lń bl:ldó;. :~:t
wy " ustaJonych w rozporządzeniu 'i Przepisacn dozoru) te'cb- ""II,.
nicznego.
, ' ; " :~';,;
, § 34. Dźw ignice n.ie · będące PO(t dozorem,oddaae - łg- ~" '"
uźytku po dniu 9 maja L961 , L,aJe 'przed dniem welki8 ,,~ Ł~';:&
życie rozporządze nia; powinny , być zgl0szon~ do ' reje,>trać-jt. ':
i odbioru technicznego w ciągu 12miesięcy " od dnia.;weJści'ir"'·
w 'Życie rozporządzenia. ,
. , '-, ~
,§ , 33.

w

§ 35 . ..-1. Przepisy §§ 12 do 22 , rozporządzenia ' nie ..~j~~ ,"
zastoso,wania do 'suwnic, ' żurawi i wciągarek:
.'
'1) zainstalowanych na taborze koleJowym kolei uiytku..{t:
nie publicznego, z wyjątkiem ' zainstalowanych na: titboiH' ~, '
kolei p-aństw.oWych, '
.
'
. ,:: '
2) eksploatowanych na obszarzę kolejowym 'przez prl:ed~ t,
siębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" , oraz , przedsłę-; ,-:~ł
biorstwa poqlegle MInistrowi ' Komunika:cji,stanowią'~ ~:~, ~
, zaplecze kolei; i , przedsiębiorstwa robólkoleJowycl1. '( '",' .

2.Pq;episy 'u i :do 1,0 rozpor~ądzenia.nie maj~ , za$t9~ ,;,;;.~~,~
sowania do zakładów wymienionych \tv ust. 1 pkt 2. , ' < ' ,:

§36. ' Tr~i ' mocżarządz€nia ·Ministrs 'EmmJetyki - y;, dBi,a'?-; 'f
, 9 maja' 1'956 i. w ' sprawie dokumentacji nieibędnej.:..dópr'l~j;,)t .
§ • 30. Wniosek', o, dopuszczenie odstępstwa ' - powinien
pr-owadzenia rejestracji oraz badań odbiorczych dżwigów~;..,
, 'Wskaz)"wać powody~ niemo7;nościsto~owania ustalonych wy- ii innych urządzeń dźwignicowych oraz ,term inów . wVkon:&n~3!.:;
, ma'gań ' oraz '.; zawierać uzasadnienie ' celowości odstępstwa, te jdbk:umentac ji (Monitor Polski Nr 40, poz. 514).
'
.:" ~-:
"fi.1. ".
st~ierd zenie zachowania bezl'ieczellstwa uźytkoV(ani'll dźwig
, /§ J7 . . Rozporządz-enie wchodzi w życie ' po upiywie ..~.;mi~~ · .'
nicy po zastosowaniil ' odstępstwa .oraz niezbędnq dokumensięcy od dnia. ogłoszenia, z tym , źeprzepi-sy ' rozd~iałut·
tację techniczną ' i o?liczenio~ą.
wchodzą wżycje Pl) upływie 12mie ~ ięcy od. dnia . ogłoi2~ni"" \..
, § 31. pecyzja w sprawie dopuszczenia odst~pstwa j~st
(}Stateczna .
MinislerGórnićtwa i ,Energetyki: J. Mitręga
'
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ROZPORZĄDZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO',

KOMITETU PRACY I PŁAC
"

z dnia 10

października

1963 r.

w ,sprawie podstawy wymiaru Składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznycł11 rent ' dra.,. "
pracowników . . zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Roloi<:z'eJ ' '
Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
.:.~

pracy zatrudnionych w nie.któryth zakładach ushmowyclt ;r/
(Dz. U. z 1961r. Nr ' 26, poz. 121 i z 1962- r. Nr 3" poz. 8) . r~l:"" " ,
ciąga ~ię na pr.acowników zatrudnionych 'w , zakładach usfu'k :, ~ ~
gówych określonych w tym / rozporządze niu; a naleźących do :~ :'
spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej ' Spółdzieln(;,Sa~ ,",·
mopomoc Chłopska" oraz opłacających zryczałto\vany pod~c:' p,
§- 1. , Przepisy' rozporządzeni~ ' Przewodniczącego KomI- , tek ",od, wynagrodzeń.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem t
tetu Pracy i Płac z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podsta' wy
. wymiaru składek naub~zpieczenias;połeczne, świadczen pada 1963 r.
Z ubezpieczeń , -społecznych i lent 9-1a członków spółdzielni Przewodniczący Komitetu Pracy l Płac: A. Bll1skl
Na poąstawie art. 16 ,ust. 4 ustawy z dnia 28 marca
1933 , r. o ubezpieczeniu społecznym ,(Dz. U. Nr 51, poz. 396
7: póżniejszymi zmianami) oraz art. lO ust. 5 dekretu z dnia
25 czerwca 1954 r. o powszechnym za'opatrzel'!lu eme ryl alnym
pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97)
zarządza się, co następuje: '

Zam. 11176
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