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gospodarki uspolecznionej ustalac b~ll wynagrodzenia 
tych rzeczozna,wcow wedl\.l.g zasad wyrazonyeh w ninkj~ 
szym zarz~dzeniu. 

§ 2. WynagrodzeniepOwinno bye ustalane w 610-
sU:lku dO iloSci czasu zuzytego na wykonanie czynnosci. 
W przypadkach, gdy pnca rzeczoznawcy jest wyj:ttkowo 
trudna, wymaga wsp6ldzialania sil naukowych, zastoso
wania odpowiednich urzqdzen technicznych itp., prze
widziane w niniejszym zarzqdzeniu (§ 3) staw'kigodzi
nowe mogq ulec zwyi:ce w granicach do 25i1/il ich wyso
kasci, jednakze tylko za kazdorazowC\ zgodq jednostki 
nadrz~dnej zleceniodawcy: 

§ 3. Ustala siE: nasU:pujqce ~ kategorie czynnoSci 
zleconych rzeczoznawcy: 
1) kategoria I, do ktorej zalicza siE: czynnosci polegajqce 

tylko na sprawdzeniu w drodze ogI~dzin jakosci, 
wartosci Iub stanu obiektu, znajdujqcego siE: w rniej
scu zamieszkania rzeczoznawcow; 

2) kat€goria II, do ktorej zalicza siE: czynnoSci wyma
gajqce przy obliczaniu wartosci sprawdzenia 
caloksztaUu kalkuIacji Iub przy ocenie jakoSci -
prac i badan dodatkowych oraz czynnoscl wymiec 
nione w pkt 1, 0 He 5q zwiqzane z wyjazdem poza 
miejsce zamieszkania rzeczoznawcow; 

3) kategoria III, do ktorej zaUcza si~ czynnosci wyma
gajqce zbadania wi~kszych Iub bardziej skompliko
wanych obiekt6w wraz ze szczeg6lowym uzasadnie
niem opinii zlozonym na pismie. 
§ 4. 1. Wynagrodzenie wynosi: 

J \ ? 3 czynnosci obj 0,te kat. I - zl 8 za godzin~, 
2) "" II - ,, ' 10 ." 
3) ., " III - " 10 " 

2. Wysokose wynagrodzenia ustalona zostaje w gra
nicach okreslonych w us1- 1 w drodze umowy mi~zy 
zleceniodCl~weq a rzeczoznawcq. 

§ 5. 1. Czas zuZyty przez rzeczoznawc~ ustala 
zleceniodawca nR podstawie faktyczni.·e przez rzeczo
znawcE: przepracowanej liczby . godzin, przy·. czym 
w umowie powinien bye okreslony sposob kontroli 
zuzytego przez rzeczoznawc~ czasu. 

2. W przypadbch czynnosci typowych, co do kto
rych istnieie mozliwose okreslenia z gory potrzebnego 
na ich wykonanie czasu, wynagrodzenie rzeczoznawcy 
powinno bye olq-eslone w umowie w formic ryczaltu. 

& 6. W przypadku koniecznoSci przyjazdu na miejs~e 
dla dokonania oglE:dzm w miejscu zamieszkarua rzeczo-

znawcy dolicza siE: koszty przejazdu, a ('Zas obli-cza si~ 
;od .. .wyjscia z domu ~d6-~ c·zasu > pOwaotU. ~ 

§ 7. W przypadkach dokonywania czynnosci rzeczo
znawcy poza miejscem jego stalego zamieszkania wyna
grodzenie za zuZyty czas pracy nie moze obejmowac 
wi~ej nii: 12 godzin pracy na dob~. 

§ 8. Za czas pobytu w podrozy zleceniodawca 
przyzna rzeczoznawcy~ diety i zwrot kosztow przejazdu 
w wysokoSci ustaIonej dia pracownikOw panstwowych 
zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Rady Ministrow 
z dnia 24 Hpca 1948 r. 0 naleZnoSciach w razle pelnienia 
czyrrnoSci sluzbowych poza zwyklym miejscem sluzbo
wym oraz w razie przel1iesienia na inne miejsceslui:bowe 
{Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 279), przy czym zwrot kosztow 
przejazdu przysluguje rzeczoznawcom w tej samej wy
sokoSci, co pracownikom' panstwowym wymienionym 
w § 25 ust. 1 wymienionego rozporzqdzenia . 

§ 9. 1. Jesli praca rzeczoznawcy odbywa sj~ w wa
runkach niebezpiecmych dIa zycia Iub zdrowia (praca 
na duZej wysokosci, pod ziemiq, przy instalacjach wyso
kiego napiE:cia, w suchym doku itp.) - zleceniodawca 
rna obowiqzek ubezpieczvc rzeczoznawc~ od nieszcz~s1i
wych wypadkow na S\v6j koszt w Powszechnym Zakladzie 
Ubezipieczeii Wzajemnych (PZUW) . 

2. Ubezpieczenie b~dzie dokonywane na warunkach 
stosowanych przez PZUW z uwzgl~dnieni·em szczegol
nych warunkow ubezr:ieczen maj rttkowych i osobowych 
dla jednostek gospodarki nspolecznionej. ustalonyrh 
przez Przewodniczqcego PanstY10wej Komisji Planowania 
Gospodarczego i Ministra Finansow (zarzqdzenie Prze
wodniczqcego PKPG i Ministra Finansow Nr 217 z dnia 
7 cze rwca 1951 r .). . 

§ 10. Zarzqdzenie mniejsze nie stosuje siE: do Wy
nagrodzen rzeczoznawcow powolywanvch przez wladze, 
urz('dv i instytucje panstwowe na podshwie przepis6w 
szczeg6lnych. ustalajqcych odmiennie tryb wynagradzania 
Tzeczoznawc6w. 

§ 11. Tracq moc taryfy ".rynagrodzen rzeczoznaw
cow izb rzemieslniczych oraz b. izb przemyslowo-handlo
wych . w o-d~iesieniu do czvnnoSC'i wykonvwanych przez 
rzeczoznawcow na z!ecenie w?adz, urzE:d6~, instytucji 
pan~tw0wych oraz jednostek gospodarki usPoIecznionej. 

& 12. Zarzqdzenie Wchod7:1 w zycie z dniem ogfO-
szenia. 
PrzewodniczC}cy Panstwowej Komisji Planowania 
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ZARZ1\DZENIE PRZ.EWOD~ICZ1\CEGO PANSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANJA GOSF-ODARCZEGO . 

z dnia 12 lipca 1951 r. 

w sprawie obowUtzku zaofiarowania do skupu zuzytej galanterii azbestowej i innyeh zuZytych wyrob6w 
z azbestu-. 

Na podstawie § ' 3 ust. 1 lit. b) rozporzqdzenia 
Rady Ministrow z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie 
zakresu dzialania Panstwowej Komisj l Planowania Go
spodarczego (Dz. U. R. P . z 1949 r. Nr 26, pOZ. 190 
j z 1950 r. Nr 22, poZ. 188) w celu zapewnienia pelnego 
wykorzystania rezerw materialowych azJ;lestu zarzqdza 
si ~, co nastE:puje : 

§ 1. Wlasciwi ministrowie zarzqdzq, aby podlegle 
im jednostki zaofiarowaly do skupu Zjednoczeniu 
Przemyslu Artykulow i Tkanin Technicznych z siedzi
b q w Lodzi zuZyt'l konfekcjE: azbestowq, zuzyte tkaniny 
i wyroby azbestowe po cenach ustalonych w trybie 
obowiqzujqcych przepisow. 

§ 2. Ministerstwo Przernyslu Lekkiego poleci 

Zjednoczeniu Przemyslu Artykulow i Tkanin Technicz
nych, aby sprzedajqc nOWq konfekcjE: azbestow'l lub 
inne wyroby azbestowe zqdalo od nabywcow zlozenia 
zobowiqzania zaofiarowania do skupu zuzytych wy
rob6w azbestowych w iloSri 600/ ft wvrobOw nabywanych. 

§ 3. M inister Przemyslu Lekkiego w porozumie
niu z Przewodniczqcym Panstwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego zarzqdzi, aby zuzyte wyroby azbe
stowe wykorzystywane byly do produkcji tkanin, plyt, 
mqczki azbestowej itp. 

§ 4: Zarzqdzenie wchodzi w zycie z druem ogIo-. . 
szen a. 
Przewodniczqcy Pans'twowej Komisji Planowania 

Gospodarczego: w Z. E. Szyr 


