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czyń ski Wojciech 5. Macieja, 65. Kroi Franciszek l • . JÓ
zefa., 66. KrzywdzulISki Stanisław s. Józefa:, 67. Kubik Jan 
•. Wikfora, 68. Kudrzyn,ski Wacław 5. J~iefa, 6~. Kuli.
gowski Maksymilian s. Walentego, 70. ~urek Ludwik. 5 •. 

AndrzeJa, 71. Kurpyta Szymons. Pawła. , 172. Kusiak Ka
zimierz s. Józefa, 73. Leniard Stanisław s. Marcina, 74. 
Ławicki Józef s.Wincentego, 75. ŁompiM Konstanty s. 
Wojciecha, 76. Majcherek Jan s. Jakuba, [77. ,Malin?wski 
Jan s. Jana, 78. Manikowski Wojciech s. ~ukuba, 79. Mar
mura Stefan 6. Franciszka, 80. Maślanka Włady,sław 5. 

Piotra, 81. r-.~icha!ak Jan s'. Andrz~ja, 82.1 Miehalik Grze
gorz. s. StanlJSława, 83. Ml\Sztalskl Stefaq. s. JÓzef.a., 84. 
MIastek Ignacy 5. Tomasza, 85. Mrugacz iTadeusz 5. Szy· 
mona .. 86. Nowak MarcIn 5. Józefa, 87. O~ek Jan 5. Jana, 
88. Paczut Mieczy;slaw s. Michała, 89. P~rol Wacław 6. 

Błażeja, 90. Paszkowski Zbigniew s. Felifsa, 91. Pawli
kowski Stanisław 5. Antoniego, 92. P~kzar Stanis.ław 
•. JÓzefa, 93. PikuLski Zdzisław s. Justyna, 94. Pilch 
Franc~szek s. Stanisławal 95. Planta Frahciszek s. Woj
ciecha, 96. POdębski Aleksander s. Stani:slawa, 97. Pra
wecki Roman s. Józefa., 98. Psurek Antoni s. Bartłomieja, 
99. Puchaiski Mateusz s. Józefa, 100. Rabiasz Teodor s. 
Michała, 101. Radwanek Adolf s. Franc1srka, 102. Rafiń,ski 

Jacek s. Michała, 103. Rączka Józef s. Jakuba, 104. Reif 

Wincenty s. Józefa, 105. Riedel Tadeusz s. Józefa 106. 
o , 

Rutkowski . Józef II. Wojciecha, 101. Sałach Franciszek. 
. a. Józefa, 108 .. Sarnow5kiSlefan s .. Antoniego, 109; Sasim 
Mieczysław s. Stanisława, t 10. Schmitlt Franciszek' s. 
Antoniego, 111. Schodowski Kazimierz s. Marcina, 112. 
Sikora Władysław s. Franciszka, 113. Sitarski Marian 6. 

Józefa, 114. Smiglewski Aleksander s . Jana, 115. Sobo,. 
lewski Stanisław s. Julia.na, 116. Sperski 'Bolesław s. 
Kazimierza, 117. Staneczko Ryszard s. Adama, 118. In:l. 
Staszkiewicz Tadeusz s. Mikołaja, 119. Szostak Franciszek 
s. Franciszka, 120; Szpakowska Jadwiga c. Bronisławd, 
121. Szubert Zygmunt 5. Antoniego, 122. Szulc Józef s. 

.Andrzeja, 123. Szymański Maksymilian s. Piotra, 124. Tu-. 
rak Jan s. Andrzeja, 125. Urbańczyk Oskar s. Józefa 126. 
inż . . Walaszek Mieczysław 5: Piotra, 127. Walczak 
Stanisław 6. Andrzeja, 128. Wojtasik: Jan s: Jana, 
129. Wolnicki St~fan 5. Kaspra, 130. Wożnica 
Stefan s. Pawła.. 131. WroniszewS'ki Jan s. Romana, 132. 
Wymiarkiewicz Włady,sław s. Jana, 133. ZaleW5ki Stani
sław, 134. ZeIechowski Józef s. Wincentego, 135. ZoUo
wia Teodor •. Ignacego. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zciwaclzkl 
Sekretarz Rady Państwa:M. Ryblckl 
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ZARZĄDZENIE PP~EWODNICZĄCEGO PA~STWOWEJ KOMiSJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

% dnia l lutego 1955 r. 

w sprawie określenia zakresu I trybu opracowania dokumentacji techniczno-ruchowej dla , podstawowych unądze6 
produkcyjnych. 

Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały nr 757 Prezydium 
Rządu z dnia 30 października 1954 r. w sprawie obowiąz
ku sporządzania I dostarczania dqkumentacji techniczno
ruchowej dla maszyn, urządzeń, łip'rzętu i aparatury tech
nicznej .(Monitor Polski Nr 115, poz. 1644) :tarządza si~, 

co następuje: 

§ 1. Dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca 
charakterystykę techniczną, eksploatacyjną i remontową 

, maszyn, urządzeń, sprzętu i ap.aratury technicznej, zwa
nych dalej "maszynami"., oraz inne dane konieczne dla 
prawidłowej eksploatacji 1 właściwego wykorzystaniII. 
ll1aszyn stanowią paszport techniczny maszyny. 

§ 2. 1. Paszport techniczny powinien zawierać cha
rakterystyczne dane techniczne d0tycz-ące wszystkieh 
maszyn danego typo-wymiaru, zwane dalej ,,,danymi ogól
nymi", oriłZ dane indywidualne odnoszące ' się wyłącznie 
dościśle określonej maszyny, s1anowią"cej konkretny 
obiekt inwentarzowy. 

2. Dane ogólne zawierają następujące elementy: 
. 1) charakterystykę techniczną; 

2) wykaz wyposażenia normalnego; 
3) schematy: kinematyczne, elektryczne, hydrauliczne' t 

pneuma tyczne; 
~) ins.trukcję· obsługli 

5) instrukcję konserwacji i smarowania; 
6) normatywy~~remontower 

,, 'wykaz a~ci wymiennych, 

3 . . Dane indywidualne zawierają następujące ele-
menty: 

I 
l) dane ewidencyjne, 
2) wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia, 
3) wykaz posiadanych rysunkóV{ wraz z rysunkamI, ( 
") wykaz ustalonych części zapasowych. 

J 
1 

4. Formę zewnęt.rzną i treść paszportu technicznego 
orar wskazówki co do jego sporządzania i przechówywa
nia określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejsz .. 
go zarządzenia. 

§ 3. Do założenia pa5'Zport6.w technicznych obowi". , 
zane są przedsiębiorstwa i zakłady dla następując.ych: ~ 
ploatowanych przez nie maszyn: 

1) maszyn górniczych; 
2) maszyn I: urządzeń energetycznych; 
3) maszyn i urządzeń hutniczych; 
") obrabiarek do obróbki wiórowej 1 plaSityczneJ; 
5) maszyń odlewniczych; 

.6) aparatów i urządzeń do pr,~dukcji chemicznej. 

§ 4. r. Wzory paszportów technicznych maayn 
wymienionych w § 3, jak również. dane ogólne dla ni .. 
k.tórych typ o-wymiarów (us.t. 3), opracują: 

1) Min1ster Górnictwa - dla maszyn górniczych, 
2) Minister Energetyki - dla maszyn i U'fząd2ię~ enefio ' 

ge:tyeznych, 

,' . 



• 
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~) Minister Hutnictwa - dla maszyn l urządzeń hutni
czych; 

-,.. ~) ,}1i.nister Pr,zePlYsłu , Maszynp:w:ego - dla ,obrabiarek 
do obróbki wi órowej i plastycznej oraz dla maszyn 
i urządz,eń odlewniczych; 

5) Minister Przemysłu Chemicznego, -dla aparatury I 
, urządzeli do produkcji chemicznej. 
2. Ministrowie wymienieni w ust. l p,rzygotują od· 

rębne szczegółowe wykazy' typo-wymiarów maszyn, dla 
których należy opracować w myśl przepisów ust. 1 wzo
ry paszpor tów oraz dane ogólne i przed,stawią je do 
uzgodnienia Przewodniczącemu Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego w ciągu 2 miesięcy od dnia wej
ścia w życie niniejszego zarządzenia. 

3._ Wykaz Imaszyn dla których resorty wymienione 
w ust. , I opracują wzory paszportów i dane ogólne, ustali 

. Państwowa Komk;j a Planowania Gospodarczego (Depar
łament Techniki) w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w 
życie ,niniejszego zarządzenia. Wymieniony wykaz zosta
nie opublikowany w Biuletynie Państwowej KOIl1isji Pla
nowania Go'spodarczego. 

i 

§ 5. I. Ministerstwa zainteresowane w otrzymaniu 
wzorów paszportów technicznych maszyn oraz odpowied
niej ilości formularzy powinny w ciągu 4 miesięcy o!l 
dnia wejścia' w życie niniejszeg; zarządzenia przesłać 
ministrom właściwym wmyśl § 4 ust. I do opracowania 
wzorów paszportów technicznych maszyn zapotrzebow~

nie na wzory i formularze 'tych paszportów. 
2. Ministrowie wymienieni w § 4 ust. 1: 

l) dostarczą P9dległym przedsięb iorstwom I zakładom 
oraz zainteresowanym resortom wiory paszportów 
technicznych w ciągu 4 miesięcy od dnia wejścia W 
życie 'niniejszego zarządzenia, 

2) przygotuj ą i dostarczą podległym przedsiębiof/Stwom l 
zakładom oaaz zain'teresowanym resortom potrzebną 
ilość formularzy pa:szportów tęchnicznych w ciągu 

5 miesi,ęcy od dnia wejścia w życie niniejszego za
rządzenia. 

§ 6. 1. Dla zapewnienia sprawnego wykonania prze
pisów niniejszego zarządzenia ministrowie resortów eks
ploatujących maszyny, o których mowa w § 3, w ciągu 
5 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządze
nia: 

l) wydadzą wytyczne dla właściwych centralny~ zarzl\
dów (lub jednostek równorzędnych): 
a') w sprawie trybu i terminów-opracp;wani'a danych 

ogólnych i indywidualnych paszportów oraz ich 
aktualizacji, 

b) w sprawie trybu i terminów sporządzenia i za
twierdzenia planów opracowania paszportów, 

2) PITygotują wykazy maszyn według ich grup . ze 
' wskazanierr, centralnych zę.rząOów obowiązanych do 
op.racowania danych ogólnych tych maszyn, 

3) podadzą wytyczne co do zapewnienia środków finan
~owych potrzebnych dla dostarczenia zakładom, za
równo własnym, Ja1c i innych resortów - opracowa
nych danych ogólnych paszportów. 
2. Wytyczne, o których mowa w u.st. l, powinny za

pewnić koordynac;ję wykonania poszczególnych prac, a 
w szczególności, aby dane ogólne paszportów nIe były 
opracowywane przez różne jednostki organizacyjne. 

3. W wytycznych powinny być podane 'wykazy ma
IISzyn unikalnych ze wskazaniem ich numerów inwentarzo~ 
wy ch oraz centrnlnych zarządów lub innycłYjedp.ostek or
ganizacyjnych zobowiąz,anych do opracowania danych 

- og-ólnych tych masllyn. ' 
§ 1. 1. Plan opracowania paszportów centralnego 

zarządu lub jednostki równ0rzędnej (§ 6 ust. 1 pkt 1) po
winien zawierać w 6zczególnoścu 

J , 
l) wykaz maszyn z podziałem na grupy l typo-wymla.. 

:', ry, dla. których należ·y opracować dane ogólne, oru 
tęrminy ich opracowania, .-

,2) wykaz- maszyn unikalnych ~ipodaniem Ich numerów 
inwentarzowych, dla któryj h należy opracować da
ne ogólne oraz terminy ichJopracowania, 

3) wskazanie jedn06tek organizacyjnych zobowiązanych 
do opracowania danych ogólnych I danych indywi
dualnych maszyn oraz terminy opracowania tych 
danych, ' 

4) określenie terminów dostarczenia danych ogólnych 
podległym przedsiębiorstwom i zakładom. 
2. Plan opracowania danych ogólnych paszportów 

technicznych za twierdza właściwy minister, a plan opra
cowania (lanych indywidualnych tych paszportów za
twierdza dyrektor centralnego zarządu. 

3. Plany opracowania paszportów technicznych po
winny być ,zatwierdzone przez wła:ś ciwe organy w ciągu 
1 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarzą
dzenia. 

§ 8: ~Cnistrowie wyInienienl ~ §., 4 ust. I podadzą . 
do wiadomości zainteresowanym .. ministrom w ciągu 
miesiąca Od daty zatWIerdzenia planów (§ 7 ust. 3f termi
ny dostarczenia danych ogólnych paszport,ów technicz
nych. 

§. 9. Założenie paszportów technicznych dla maszyn, 
o których mowa w niniejszym zarząd~eniu" powinno na-
stąpić: ' 

l) dla maszyn już zainstalowanych i tych, które zosta
ną zainstalowane do dnia 31 grudnia 1955 r. ;r- w ter-
minie. do dnia 31 grudnia 1956 r.l -

2) dla maszyn zainstalowanych po dniu 1- stycznia 
1956 r. - w ciągu miesiąca od dnia zainstalowania 

. danej maszyny. 
§ 10. W przypadkach gdy zobowiązane jednostki or

ganizacyjne nie będą w możności' wykonać zadań okre
ślonych niniejszym zarządzeniem w ramach ich no'rmal
nej działalności właściwi ministrowie na wniosek wła
ściwego central;ego zarządu mogą zezwolić na wykona- ' 
nie poszczególnych prac na podstawie urnowy o dzieło, 
określając zasady wynagrodzenia za wykonanie tych 
prac, z tym jednak że stawka za godzinę nie powinna 
przekraczać dwukrotnej stawki godzinowej wynikającej 
z płacy zasadniczej inżyniera o odpowiednich kwalifika-
cjach. , 

§ 11. ' W przypadku przekazania maszyny, wraz z nil\ 
powinien być przekazany paszport techniczny. 

§ 12. Dla maszyn przeznaczonych na złom nie na
leży ' opracowywać paszportów technicznych. 

§ 13. Właściwi ministrowie wydadzą dla podległych 
im przedsiębiorstw, zakładów i biur kons trukcyjnych wy
tyczne w sprawie wykorzystania wzorQw paszportów 
technicznych, o których mowa w niniejszym z3rządzeniu, 
przy opracowywaniu dokumentacji te.chniczno-rucnoweJ . 
będącej przedmiotem uchwały nr 757 Prezydium Rządu 
z dnia 30 paźdżiernika -ł 954 r. w sprawje obowiązku spo
rządzania i dostarczania dokumentacji techniczno-ru c.!lo
wej dla maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury technicz-
nej (Monitor Polski Nr 115, poz. 1(44). 'I 

§ 14. Pol5ki Komitet Normalizacyjny w ciągu 3 mie
sięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia 
adaptuje i rozpowszechni normy radzieck ie dotycząca, 
symbolów elementów kinematycznych, elektrycznych; 
hydraulicznych i pneumatycznych. 

§ 15. Zarządzenie 'wchodzi w tyele % dniem ogłosze-
nla. 

Przewodniczący Państwowej KQmlsJI Planowania 
Gospodarczego: B. SZy'I 

J 
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Załącznik do urządzenia Przewodni
aącego Państwowej Komisji Plano
wania, G9spodarcz~o % dJlla 1 lulo,ga \ 
1955 r. (pOz. 133). 

INSTRUKCJA RAMOWA W SPRAWIE OPRACOWANIA PASZPOR'tOW TECHNICZNYCH MASZYN 

7ewnętrzna forma i przechowywanie paszportów. 

§ 1. Pasiport techniczny powinien w zasadzie skła
dać się z oddzielnych , kart formatu A4 zszywanych w' 
teczce lub segregatorze. 

§ 2. Rysunki można przechowywać oddzielnie we
dług przyjętych w danym zakładzie zasad, z tym że VI 

przypadku spisania maszyny z inwentarz,a naleiy je 

umieścić w segregatorze lub teczce zawierającej pozo
stałe materiały paszportu. 

Treść paszportu technicznego. 

§ 3. Dane ogólne i indywidualne mieszczą się w p~ 
szczególnych kartach według poniższego zestawienia: 

Elementy danych Nazwa karty Nr kOlej-I 
nil kartll Uwagi 

Charakterystyka techniczna 

Wykaz wyposażenia normalnego 

Charakterystyka techniczna 

Wyposażenie 

2 

" Jedna ka'rta dla da
nych og61nych 1 in
dywidualny~h ' 

Schematy Schemat 3 Ilość kart zależna Jest 
od ilości , i rodzaju 
achematów 

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 5 

Instrukcja konserwacji i smaro
wania 

Instrukcja konserwacji l &maro-
wania ' 6 

7 Normatywy remontowe Norinatywy ,remontowe 

Wykaz ustalonych części wy
miennych 

Części i zespoły zamienne l za- Jedna karta dla da
nych ogólnych 1 in
dywidualnych 

pasowe 

Ewidencyjne 

Wykaz faktycznego wyposażenia 

Wykaz posiadanych ry\sunków 

Wykaz li'stalonych części zapa-

Dane ewidencyjne 

Wyposażenie 

l 

" 
9 . Wykaz posiadanych fY\Sunk6w 

Części i zespoły za:mienne l za-
'owych ' pasowe • 

'Przeznaczenie poszczególnych kart. 

-§. 4. 1. .. Charakterystyka techniczna" służy 'do wy
IZczególnienia wszystkich pa ;:a~etrów, które są niez.będ
ne do ustal!l,nia zdolności pr.odukcyjnej danych maszyn, 
do" opracow'ań technologicznych lub w eksploatacji, np. 
dla obrabiarek charakterystyka techniczna powinna za
:wierać: 

l) wagę i gabaryty maszyny; "' 
2) moc silników i efektywną moc na wrzecionach przy 

różnych szybkościach obwodowych; -
~)zestawienie podwójnych momenlów skręcających ha 

wrzecionach przy możliwych obrotach; 
:e) zestawienie możliwych szybkości posuwów; 
6) zestawienie możliwych obrotów wrzecion; 
6) obliczenia: przekładni skrzynek biegów i posuwów. 

momentów skręcających wrzecion i kół zębatych, 
/ efektywnej mocy wrzecion, średniej wartości współ

czynnika sprawności ( .. eta"), przenoszonych · sił na 
pasach; 

Y) naj'~nniejszą i największq wielkość obrabianych przed
miotów, 

.Karta danych charakterystycznych powinna zawie
rać szkic lub fotografię danego obiektu oraz, w uzasad~ 
nionych przypadkach szkice lub rysunki niektórych ele
mentów (np. stożka Morse'a we wrzecionach, imaka no
żowego, rozstawienia rowkól:l teowych itp.), Ola maszyn, 
których warunki eksploatacji są zawsze jednakowe (np, 
dla wrębiarek, żeliwiaków itd.), charakterystyka tech
niczna powinna między innymi określić wydajność przy, 
różnych parametrach eksploatacji. 

2. Karta .. Wyposażenie" przeznaczona jest do wy
szczególnienia przewidywanego przez wytwórcę l posia
damigo w · zakładzie wyposażenia o~.az jego startu tech-
nicznego. " 

3. "Schematy" - Karty te zawierają określone sche
maty i służą zarówno do analizy możliwości technologicz
nych i możliwości modernizacji danego obiektu, jak i ,do 
montażu lbb rozbiórki obiektu. 

. , ..... ~: 

4. ..Instrukcja obsługi" powinna zawierać dane wy-
łącznie dla robotnika produkcyjnego i technologa '. (goy 
chodzi ° maszyny produkcyjne) , charakteryzujące spo
soby sterowania przy uruchamianiu, ekSilloatacji i hamo~ 
waniu matSzyn. 
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5. "Instrukcja :koilBerwacj1 l smarowania" powinna 
zawierać 'dane dla robotnika produkcyjnego, jak l dla 

. Błu~by . ~ai-owniczej,dotyczącę sposobów czyszczenia, 
.... "'~i~dkte;sow smil:ib'Wcińiat' r10śd i rodzaju sniarć\+- p'rzy 

jednorazowym użyciu oraz W uzasa:dnionych przypadkach 
- schemat . instalacji 5!Il1arowniczej. 

6. Karta ",Normatywy remontowe" przeznaczona je6t 
do wyszczególnienia normatywów w tej dziedzinie, jak 
np. grupy remontowego skouiplikowania, kryteriów dla 
ustalenia struktury i wielkości cyklu remontowego, kry-
teriów przeglądów technicznych itd. . 

1. Karta "Części oraz zespoły zamienne l zapa'sowe'/ 
przeznaczona jest do wyszczególnienia części zapas o· 
wych z rozbiciem na części gotowe i częściowo obrobione. 

8. Karta "Dane ewidencyjne" powinna zawierać I . 

nazwę wytwórni danego obiektu i jej- adres, nr modelu 
lub serii, rok budowy., datę zainstalowania, nr inwenta
rzowy, nazwę wydziału produkcyjnego, w którym ma-

. Izyna jest zainstalowana, nazwę jednostki, która dostar
czyła obiekt, i datę dostawy, ogólne określenie 'stanu ma
szyny pootrtymańiu ot!z W przypadku przekazania ma
.szyny innej jednootce - nazwę jednostki, której prze
kazuje się obiekt, datę przekazania . oraz 6tan maszyny 
w chWili jej przekazania. Karta ta powinna również za
wierać ustalone normatyWy remontowe, ilość i terminy 
przeprowadzonych kapitalnych remontów oraz wielkość 
odpisów amortyzacyjnych na dzień 31 grudnia każdego 
roku eksploatacji danego obiektu, a także dane dotyczące 
wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, modernizacji itd. 

9. "Wykaz po.siadanych rysunków" zawiera spis 
posiadanych rysunków i ~chematów z oznaczeniem lC;h 
numerów • 

. 10. Paszport mO'Że nie zawierać określonych W. 
. ust. 1 - 9 i w § 3, materiałów jedynie w tym przypadku, 
gdy zagadnienie wchodzące w zakres danych kart nie 
zmijduje Itechnicznego iIlzasadnienia (np. dla maszyny 
trait'Sportowej nie jest potrzebny rysunekfunq.amentu, li 

piec do hartowania nie .~ wymaga schematu lcinematycz. 
nego). 

Wytyczne porzqdkowe l organizacyjne. 

§ 5. . Wszystkie karty . lub ry.sunki powinny mie6 
daty założenia,. czytelnie wypisane nazwiS'ko wypełnia
Jącego oraz nr inwentarzowy obiektu, do którego dany; 
materiał się odnosi. 

§ 6. W' przypadkach 'ZlIlian konstrukcyjnych, które. 
zmieniły rzeczywiste parametry, uzupełnienia lub zmiany 
charakteru wyposażenia, rysunków, ~ci zapasowych, 
normatywów remontowych lub danych ewidencyjnych, 
należy w odpowiednich kartach paszportu zaktualizować 
zawarte )II nich dane. . 

§ 1. W pr:żypadku przekazania obiektu innej jed
nostce -gospodarczej należy w paszporcie poczynić od
powiednie uwagi charakteryzujące IStopień aktualnoŚ.:i 
zawartych w paszporcie danych watosunku do rzeczy
wistego stanu maszyny. 

§ 8. W pracach organizacyjnych przy opracowaniu 
paszportu należy uwzględnić następujące wytyczne: 

1) dane .ogólne paszportu powinny być opracowane na 
! bazie jednej maszyny dla całej grupy _maszyn, jeżeli 

grupa ta obejmuje ldentyćzne jednostki; dane te po
winny się znależć w paszporcie każdego obiektu; 

2) d1lle indywidualne pa·s.z,portu powinny w zasadzie 
być opracowane dla każdego obiektu oddzielnie. 
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ZARZĄDZENIE, MINISTRA FINANSÓW: 

z dnia 18 stycznia 1955 r. 
I 

" w sprawie ustalenia wysokoścl oboWiązkowego ubezpieczenia budynków w miastach. 

Stosownie do § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 28 marca 1951 r. w sprawie obowią~owe
go ubezpieczenia budynków (Dz. U. Nr 21; poz. 1(0) ża
rządza 'się, co następuje: 

§ 1. 1. Sumy ubezpieczenia budynków położonych 
na terenie miast, a nie związanych z gOSlpodamtwem rol
nym.. podwyŹlsza się z dniem 1 stycznia 1955 r. o 10(Yl/o, 
nnjwyż.ej jednak do wy.sokości 800/0 ko,sztów budowy, 
obl!czon>ych w sposób określony w § 10 ust. 1 rozporzą
dzenia Minlstra Finansów z dnia 28 marca 1951 r. w 
"prawie obowiązkowego ubezpiOC"Lenia budynków (Dz. U. 
Nr 21, poz. 168) . . 

2. Na żą.danie właściciela budynku .suma ubezple-
czenia może być podwyiszona, ' nie wyżej jednak niż do 
8(jJ/o kosztów budowy, . obliczonych w sposób wskazany 
w ust. 1. 

§ 2. Traci moc § 2 zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 27 kwietnia 1951 r. w sprawie wyłączenia niektó
rych budynków z obowiązkowego ubezpieczenia I usta
lenia wysokości ubezpieczenia budynków w miast.:lch 
(Monitor Polski Nr A-39, poz. 475). 

§ 3. ZarządzenIe wchodzi w życie t dniem ogło-. 
.zen~a z mocą od dnia 1 IStycznia 1955 r. 

Minister Finansów: w z. J, Kole 
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ZARZĄDZE.t'lIE MINISTRA FINANSÓW 

's dnia 2 lutego 1955 r. 

zmIeniające zarządzenIe z dnia 4 marca 1953 r. w sprawie szacowania oraz ustalania ryczałtów wartości pienlęfneJ 
śwlade.zeń w naturze dla celów podatku od wynagrodzeń. 

Na podstawie .art. " ust. 6 i 8 u5tawy z dnia 4 lutego 
1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41) 

" ;źiuząclzasię, co następuje: ' • 
§ 1. W § 5 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 

" marca 1953 r. w sprawie ,s'lucowania oraz ustalania ry
czałtów wartości pieniężnej świadczeń w naturze dla cs- -

1ów podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski· Nr A·28, 
poz. 339) skreśla się ust. 2. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: w z. J, Kole 


