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. ~ennik Ustaw Nr. 9 

l) umowy o prac~; osoby te zwane są daleJpośrednikamJ 
ubezpie<:żeniowymistałymi, 

2) umowy agencyjnej, a jeżeli wykonywane ., czynności nie 
mają charakteru stałego albo obejmuj'l tylko niektóre za
dania wymienione w§ 2 ust. 2 ,pkt 2-5 - na podstawie 
umowy zlecenia. 

§ 5. 1. Osobie fizycznej wykonującej pośrednictwo ubez
pieczeniowe PZU udziela pisemnego pełnomocnidwa: 

2. Pełnomocnictwo powinno "'określać: 
1) zakres pośrednictwa ubezpieczeniowego OIaz rodzaje , 

ubezpieczeń objęte tym pośrednictwem, 
2) teren (rejon) działalności pośrednika ubezpi~czeniowego. 

3. Pośrednik ubezpieczeniowy jest obowiązany okazać 
pehiomocnictwo bez żądania osoby zainteres-owanej. . 

§ 6. 1. W uspołecznionych zakładach pracy mogą być 
organizowane przez PZU, w porozumieniu z kierownictwami 
tych zakładów i działającymi w tych zakładach organIzacja
mi z\Y-iązkowymi, agencje ubezpieczeniowe, których zadaniem 
jest wyk-onywa'nie w tych zakładac!1 pośrednictwa ubezpie
czeniowego. 

2. W razie zorganizowa,nia agencji ubezpieczeniowej za
kład pracy za uprzednią, wyrażoną na piśmie, zgodą pra
cowników potrąca z wypłacanych im należności składki za 
ubezpieczenia i przekazuje je PZU. 

§ 7. Wynągro'dzenie pośrednika ubezpieczeniowego 
określa umowa. 

§ 8. Zasady wynagrodzenia pośredników ubezpieczenio
wych <lraz jego wysokość ustala Minister Finansów. 

§ 9. 1. Pośrednikowi ubezpieczeniowemu przysługuje 
prawo do wynagrodzenia po wykonaniu ezynności pośred
nictwa, a jeżeli umowa przewiduje obowiązek inkasowania 
składek ubezpieczeniowych - po przekazaniu ich na rachu-
nek PZU. . ! 
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nagrodzenia miesięcznego ,ńajn:iŻej ' zarabiających prac-ownl .. 
ków. ' 

§ 11. Podstawę dO' ustalenid wynagrodzenia póś!ed~ika 
ubezpieczeniowego stałego za urlop wypoczynkqwy .· stanówi 
prze'Ciętne miesięczne wynagrodzenie za ostatnichdwanaśeie 
miesięcy, a jeżeli pośrednik ubezpieczeniowy .prac\,l-je ~ PZU 
krócej niż dwanaście mie~ięcy - przeciętne miesięczpe wy-
nagrodzenie za okres przepracowany. . 

§ 12. Podstawę do ustalenia wynagrodzenia pośrednika 
ubezpieczeniowego stałego za czas niezdolności do pracy 
z powodu choroby nie przekraczający trzech miesięcy oraz 
za czas zwolnień odpracy" za które przysługuje wynagrodze
nie, jak również za czas przerwy połogowej --'- stanowi prze-o 
ciętne . miesięczne wynagrodzenie za . o'f;tatnie ,trzy miesiące 
kalendarzowe, a jeżeli pośrednik ],lbezpieczeniowy pracuje 
krócej - przeciętne wynagrodzenie za przępracowany okres. 

§ 13. ' 1. Bezpośre,dni nadzór nad działalnością pośrednika 
ubezpieczeniowego sprawuje jednostka organizacyjna PZU, 
na' której rzecz wykonuje on 'po~rednictwoubezpieczeniowe. 

2 . . Nadzór obejmuje zgodn,ość postępowania pośredników 
ubezpieczeniowych z przepisami óborwiązującymiprzy wyko
nywaniu pośrednictwa ubezpieczenitlwego, a 'W szczeg$lności: ' 

1) właściwość stosowanych ' środków oraz metod populary
zacji i pozyskiwania ubezpieczeń, 

2) prawidłowość zawieranych um6.w ubezpieczenia, 
3) prawidłowość i terminowość rozliczeń ' z zainkasowanych -. 

składek oraz otTzymanych druków, . 
. 4) wykonanie ustalonych przez PZU okresowych planów 

pracy pośrednika ubezpieczeniowego. 

§ 14. L · Jed;lOstki gospodarki uspołecznionej współdzia: . 
łają z PZU przy organizowaniu pośrednictwa ubezpieczenie': 
we go i pozyskiwaniu dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych 
l osobowych jednostek gospodarki nie uspołeczni,onej i osób 
fizycznych. 

2. Współdziałanie polega w szczególności na umożliwie- ,. 
niu: 

'j 

2. W razie zmiany terenu działalności (rejonu) pośrednika 
ubezpieq:eniowego nie zachowuje on prawa do wynagrodze
nia prowiZyjnegci za ubezp.ieczenia pozyskane z poprzedniego 
terenu działalności. 1) prowadzenia przez PZU lub przez pośredników ubezpie- , 

3. Jeżeli rata składki za ubezpieczenie pozyskane przez 
pośrednika ubezpieczeniowego płatna jest po rozwiązaniu 
,z nim umowy, nie .zachowuje on prawa do wynagrodzenia 
prowizyjnego. . i' 

4. W razie posługiwania się przez pośrednika ubezpie
czeniowego, osobami trzecimi przy' wykonywaniu pośred~ 

nictwa wynagrodzenie za wykonanie tych czynności nie przy-
sługuje. . . 

§ 10. Wynagrodzenie miesięczne pośrednika ubezpiecze
niowego stałego w okresie . trzech pierwszych miesięcy za
,trudnienia nie może być niższe od minimalnej wysokości wy-
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czeniowych w zakładach pracy akcji informacyjnej w za- ' /~ 
kresie ubezpieczeń osób fizycznych, 

2) organiZOWania przez PZU agencji ubezpieczeniowych 
(pu.nktów pośrednictwa ubezpieczeniowego i innych), \ -

3) ' podejmowania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego 
. przez emerytó,w i pracownij{ów jednostek gospodarki " 
uspołeanionej. 

§ 15 • . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1972 r. \ 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEW~TRŻNYCH I SPRAW ZAGRANICZNYCH . 

z dnia 29 lutego 1972 r .. 

zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach I trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz 'o wzoracb
·dokumentów dla cudzozieąlców. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 l art. 23 ust. 2' ustawy z dnia 
29 marca 1963 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 15, p~z. 77) za
JZ~dz~ się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych 
l Spraw Zagranicznych z dnia l · października 1963 r . o szcze~ 
gółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzo- , 
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ziemców oraz o wzota'ch dokumentów. dla c\;Jdzoiiemców 
(Dz. U. z 1963 r. Nr 43, poz. 242, z ·1965 r. Nr 21, poz. 134 

. .1 z 1966. r, Nr 44, poz. 266) wpr.owadza się następujące 
zIJliany: 

1)., w ·§ 3 skreśla się pkt 3; . 
. . I 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 
;;§: 4: 1; 'Wizy pobytowe mogą być: 

l) dyplomatyczne, 
2) służbowe,. 

3)' ·zwyczajne (indywidualne lub zbiorowe), , 
4) turystyczne (indywidualne lub zbiorowe). 

2. Wizy przejażdowe mogą być: 
l) dyplomatyczne, 
2) służbowe, . 
3) zwyczajne (indywidualne l\!b zbiorowe)."; 

~J w § 5 skreśla się ust. 2; 

. ~) w § 6 ust. 1 i 2 otrzYIl!ują brzmienie: . 

. :,,1. Przedstawicielstwa dyplomatyczne udzięlają następu
jących wiz: 
l) dyplomatycznych, 
2) służbowych dla pracowników obcej sh~by zagra

nicżnej, 

3) zwyczajnych, turystycznych oraz służbowYch dla 
osób nie będących pracownikami obcej służby za-
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granicznej -:- jeżeli w siedzibie przedstawicielstwa 
nie ma urzędu konsularnego . 

2 t<rzędy konsularne udzielają następujących wiz: 
l) zwyczajnych, 
2) turystycznych. 
3) służbowych, dla osób nie będących pracownikami 

obcej służby zagranicznej, 
.. ~ wiz wymienionych w ust. 1 pkt l I 2 - na zle

cenie przedstawicielstwa dyplomatycznego . alho 
jeżeli na terenie kraju urzędowan,ia nie ma takie-
go przedstawicielstwa." l .' 

5) w §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Przedstawicielstwo dyplomatyqne udzriela 'wiz wy 
mienionych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 na .wniosek ojczy
stego ministerstwa spraw zagranicznych cudzoziemca 
lub jego przedstawicielstwa dyplomatycznego zgło
szony w ' formie noty. Od wymagania tego można ód
s,tąpić w wyjątkowych, uzasadnionych wypadka~h." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

I 

MilUster Spraw Wewnętrznych: W.Ociepka 

Minister Spraw Zagranjcznych: $; Olszowski 
, I 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 21 stycznia 1912 r. 
, 

w sprawie ratyfikacji przez Kubę I Kenię Konwencji (nr 112) dotyczącejnajnIższego wieku dopuszczania do pracy w ry-
bołówstwie, przyjętej w Genewie. dnia 19 czerwca 1959 r. . 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 5 Konwencji (nr 112) dotyczącej najniższego wieku 
dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie 
dnia 19 czerwca 1959 r. (Dz. U. z 1966 r, Nr 3~, poz. 192); Dy
:re,ktor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestro-
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wał ratyfikacje lej konwencji dnia 5 lutego 197.1 r. przez Kubę 
i dnia 9 lutego 1911 r. przez Kenię. 

Zgodnie z artykułem 6 powyższej konwencji Vr'ejdzie ona 
w życie w stosunku do Kuby dnia 5 lutego 1912 r~, 'a 'w sto-
sunku do Kenii dnia 9 lutego 1972 r. . 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 21 stycznia 1912 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Francję KOńwencjl '(nr 124) dotyczącej badania lekarskiego- zdatności ' młodocianych dQ pracy 
pod zIemIą w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. 

Podaje się niniejszYIJl do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 6 Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego 
zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, 
przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. (Dz. U, z 1968 r. 
Nr 37, poz. 263), Dyr.ektorGeneralny Międzynarodowego Biu~ 

ra Pracy zarejestrował dnia 5 sierpnia 1971 r. ratyfikację tej 
konwencji, przez Francję. 

Zg0dnie z artykułem 7 powyższej konwencji wejdzie ona 
w życie w stosunku do Francji dnia 5 sierpnia 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S., Olszowski 

I , 
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