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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 14 listopada 1995 r. 

w sprawie maksymalnej wysokości procentu składki, którą zakład ubezpieczeń ma prawo zaliczyć do kosz
tów uzyskania przychodów. 

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, 
poz. 344, z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201, z 1994 r. 
Nr 4, poz. 17 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. Nr 96, 
poz. 478 i Nr 118, poz. 574) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zakład ubezpieczeń może zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów składkę członkowską, opłaconą 
z tytułu przynależności do Polskiej Izby Ubezpieczeń, 
w wysokości nie przekraczającej 0,02% składki przypi
sanej brutto, przypadającej na rok poprzedzający rok, 
za który składka członkowska ma być uiszczona. 

§ 2. W 1995 r. zakład ubezpieczeń może zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów składkę człon
kowską, opłaconą z tytułu przynależności do Pol
skiej Izby Ubezpieczeń, w wysokości nie przekra
czającej 0,33%0 zbioru składki przypisanej brutto 
w 1994 r. 

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

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 14 listopada 1995 r. 

w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopa
da 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nie wymaga świadectwa homologacji zakła
danie i używanie radiokomunikacyjnych urządzeń 
nadawczych i nadawczo-odbiorczych, przystosowa-

nych do wyłącznego używania w radiowej służbie 
amatorskiej. 

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

Minister Łączności: A. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 14 listopada 1995 r. 

w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do 
obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych. 

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 listo
pada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, 
poz. 564) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Osoba przystępująca do egzaminu w celu 
otrzymania świadectwa uprawniającego do obsługi 
urządzeń radiokomunikacyjnych zobowiązana jest do 
wniesienia opłat egzaminacyjnych w wysokości: 

1) w radiowej służbie amatorskiej: 
a) świadectwo radiooperatora klasy "A" - 25,00 zł, 
b) świadectwo radiooperatora klasy "B" - 20,00 zł, 
c) świadectwo radiooperatora klasy "e".- 15,00 zł, 
d) świadectwo radiooperatora klasy "D" - 10,00 zł, 

2) w radiowej służbie lotniczej: 

a) świadectwo operatora 
radiotelegrafisty pierwszej klasy 

b) świadectwo operatora 
radiotelegrafisty drugiej klasy 

c) świadectwo ogólne operatora 
radiotelefon isty 

d) świadectwo ograniczone operatora 

- 30,00 zł, 

- 30,00 zł, 

- 30,00 zł, 

radiotelefonisty - 20,00 zł, 

e) świadectwo ograniczone - specjalne 
operatora radiotelefonisty dla pilotów 
szybowcowych - 20,00 zł, 
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3) w radiowej służbie morskiej i żeglugi śródlądowej: 

a) świadectwo ogólne radiooperatora - 30,00 zł, 

b) świadectwo operatora 
radiotelegrafisty pierwszej klasy - 30,00 zł, 

c) świadectwo operatora 
radiotelegrafisty drugiej klasy - 30,00 zł, 

d) świadectwo ogólne operatora 
radiotelefonisty - 30,00 zł, 

e) świadectwo ograniczone operatora 
radiotelefonisty - 20,00 zł, 

f) świadectwo operatora radiotelefonisty 
ograniczone do pasma VHF - 20,00 zł, 

g) świadectwo radioelektronika 
pierwszej klasy - 30,00 zł, 

h) świadectwo radioelektronika 
drugiej klasy 

i) świadectwo ogólne operatora 
GMDSS 

j) świadectwo ograniczone 
operatora GMDSS 

k) świadectwo ograniczone operatora 

- 30,00 zł, 

- 30,00 zł, 

- 20,00 zł, 

GMDSS na polski obszar morza Al - 20,00 zł. 

§ 2. Osoba przystępująca do egzaminu poprawko
wego wnosi opłatę w wysokości połowy kwoty poda
nej w § 1. 

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

Minister Łączności: A. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 13 listopada 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym. 

Na podstawie art. 8 ust. 6, art. 14 ust. 3 i art. 20 
ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicz
nym (Dz. U. Nr 36, poz. 202 i z 1995 r. Nr 104, poz. 515) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 25 rozporządzenia Ministra Przemysłu 
z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wykonania nie
których przepisów ustawy o dozorze technicznym 
(Dz. U. Nr 44, poz. 351) dodaje się ust. 3 w brzmie
niu: 

,,3. Osoby zatrudnione przy napełnianiu zbiorników 
przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3, nie
zależnie od wymogów określonych w ust. 1, po
winny posiadać zaświadczenia uprawniające do 
napełniania tych zbiorników, wydane przez wła
ściwe organy dozoru technicznego." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 
miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: K. Ścierski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 10 listopada 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów 
policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów 

w tych dokumentach. 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. 
Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461 , z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, 
poz. 17, Nr34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodza
jów i wzorów legitymacji służbowych i innych doku-

mentów policjantów, organów właściwych do ich wy
dawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych do
kumentach (Dz. U. Nr 78, poz. 463 i z 1993 r. Nr 113, 
poz. 498) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1996 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Milczanowski 




