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ZARZĄDZENIE MINISTRA GORNICTW A I ENERGETYKI 

2. dnia 20 kwielnia Igw r. 

w 'prawie przepisów r o budówle urządzeń ełektrycznycb, 

,. Na podstawie ut. 2 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 28 stycz-
.: Jlia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użyt

kowa nia energii eh;ktrycznej i cieplnej (Dz. U. Nr 9, poz. 26) 
zarządza się, co następuje: 

'§ 1. 1. Przy projektowaniu, bud.owie. i. prz.ebudowie lHZą
'dzeń : elektrycznych' prądu stałego i · zmiennego .u dostawców 
i 9(jbiorców należy stosować ' · "Przepisy budowy . urządzeń 
'elekttycznych". 

2. Przepisy. o których mowa w ust. l, ' zostały wydane 
()dr~bn i e drukiem przez Stowarzyszenie Elektryków · Polskich. 

l 
, ~ § 2. I. W wyjątkowych przypadkach,uzasadnionych 
- ważnymi względami techniczn·ymi lub ek onomicznymi, Pań
stwowa Inspekcja Energetyczna Ministerstwa Górnictwa 
i Energetyki może zezwolić na projektowanie, 'budowę i prze
budowę urządzell elektrycznych prądu stałego i zmiennego· 
u dostawców i odbiorców w sposób odmienny, niż to prze- · 

, widują "Przepisy budowy urządzeń elektrycznych" (§ l us t. 1). 

·2. Zez woleni.e, o którym mowa w ust. 1. określac po' 
winno warunki odstępstw od postanowień "Przepisów budo
wy !!.lfządzeń elektrycznych". 

.~§ 3. 1. Zarządzenie nie dotyczy projt;ktowania, burlowy 
. i przebudowy urządzeń elektrycznych te lekomunikacyjnych, 

naw(jdnych, na jednostkach pływających m6rskich i ';ródlą- · 
dowych, w latarniach morskich, linii trakcji, elektrycznej, 
taboru kolejowego, pojazdów mechanicznych i statków po- . 
wietrznych. . 

2. "Przepisy budowy urządzeń elektrycznych" (§ l ust. 1) 
. -- Jlalei y stosować przy projektowaniu, budowie i przebudowia 

urządzeń elektrycznych górniczych, o ile przepisy bezpie-

czeń stwa· pracy w zakładacb yórniczych, przepisy te('hnicz
. ne eksploalacji lub normy obowiązuJące .. w zakładach gór

niczych nie stanowią inaczej. 

3. Zarządzenie nie narusza: . 
1) przepisów zarządzenia nr 88 Ministra Energetyki l dnia 

. . 13 czerwca )9.~6 .r, . w sprawie buąowy urządzeń . ,elek-
. . try cznych w rolnic twie. . . 

2) zarządzenia Ministrów Przemysłu Ciężkiego oraz Górnic
twa i Ejrergetyki z dnia 6 kwietnia 1959 r. w spr'lwi·c 
ograniczenia stosowania w instalacjach elektrycznyc h 
przewodów i ka·bli z żyłami miedzianymf oraz pfZł'Wo
dów kabelkowych w powłoce ołowianej (Monitor Polski 
Nr 34, poz. 155). 

§ 4. "Przepisy budowy urządzeń elektrycznych" (§ 1 
ust. 1) nie mają zastosowania <lo dokumentacji projektowo
kosztorysowej zatwierdzonej przed dniem l lipca 1960 r . . or.az 
do budowy urządzeń elektrycznych wykonywanej na podsta
wie takiej dokumentacji. 

§ 5. Tracą moc: 
l) zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 13 marca 19)6 T. 

W sprawie przepisów obudowie urządzeń elektryCJ.l1ych 
(Monitor Polski Nr 59, poz. 715), 

2) ,,, Przepisy o budowie urządzeń elektrycznych - cześf II" 
- zatwierdzone dnia 31 maja 1955 r. prz,,;z Ministra Fner
gety ki z mocą obowiązującą dla urządzeń elektrY C:l.1lych 
nowo budowanych i przebudowywanych. 

§ 6. Zar~ądzenie wchod.z i w życie z dniem I lipca 1960 r., 
z tym że przepisy § 22 ust. 2 rozdziału I "Przepisów b;ldowy 
urządzeń el~ktrycznych" (§ 1. ust. l) obowiązuJą od dnia 
l lirca 1961 r. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNfGO 

;l dnia 20 kw ie tnia 19GO r. 

W . sprawie utrzymywania mJnJmum zapasów niektórych artykułów spożywczych i .przemysłowych w ma~a7.ynach bur
lowoj powiatowych związków gminnych spółdiielni oraz w sklepach wiejskich spółdzielni zrzpszonych w Centrali Rol

niczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", 

§ 2. Minimum zapasów artykułów, o który, h mowa 
w § 1, us ta la się dla poszczególnych punktów sprzedaży ja ko 
minimum, ilościowe na podstawie: ' 

ł . 

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 
1952 r. o gospodarow aniu artykułami obr.otu towarowego 
i zaopatrz'enia-. (Dz. U. 2' 1952 r. Nr 44, poz, 301 i z 1956 r. 
Nr 5:4, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 20 Prezesa Rady Mi- 
nistrów z dnia 11 lutego 1959 r. w sprawię przekazania Mi
n istrowi Handlu Wewnętrznego uprawnierl do wydawa nia · 
przepisów o ustalaniu I.linimum zapasów a rtykułów przezna
czonych na zaopatrzenie ludnosci w j ednos tkach handlowych 
(Monitor Polski Nr 17,poz .. 72) zarządza się, co następuje: 

l) zapasu na określoną ilość dni według przeci ętnej dzi en
n ej sprz edaży z poprzedniego okresu (wskażnik zilpasu , 
w dniach) lub 

§ 1. Sklepy spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i hurtow
nie ... powiatowych związków gminnych spóld.zielni "Samopo

·moc· Chłopska" obowiązane są utrzymywać minimum zapa
' sów niektórych artykułów spożywczych i przemysłowy::h. 

2) zapas u w jednostkach na turalnych (kg, m, l, szt. , plldeł_ ' 
ka) liczonych według zu życia na jedną osobę lub na jed
no gospodarstwo terenu obsługiwanego przez dany punkt 
sprze daży. 

§ 3 . . l.Jstala się mm,nrlUm zt!pasu dla następują~ych arty
kułów w sklepach bądź ,w działach · sklepó w wielobranżo
wych: 




