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§ 2, Pomoc PZU z ' funduszu prewencyjne go może być 
udz ie lona jako : 

l) bezzwrotny zasi ł e k, 

2) kredyt. rozprowadzany przez Bank Rolny na podstawie 
instr ukcj i wydane j pr ze z Bank Rol ny w porozumieniu 
z PZU, 

§ 3, Z pomocy PZU, o któ re j mowa w § 2, mogą ko-
rzystać: 

I) członkowie ro lniczych spółdzielni prod uk"cyj nyc h, 
2 ) indywid ualni właściciele budynków polożonychna wsi. 
3) indywidualni właściciele budynkó w 'położonych w mia

stach i, związanych z go spbdar~twem roln ym" 

§ 4, Osoba s pośród wym ienionych w § 3 może otrzymać 
pomoc z PZU, jeże li rozbierze stary budynek o zużyciu po
na d 70% i przy stąp i do bud owy nowego budynku o ognio~ 
trwałym pokryciu dachowym. zg odnie z planem sytuacyjnym, 

\.. zatwierdzonym przez właściwy organ państwowegb nadzo ru 
budowl anego. 

§ 5. L Wysokość pomocy PZU, o której mowa w § 2, 

może być wyższa od al: tualnej sumy ubezpieczenia rozbiera
nego budynku. 

2. Podstawę do ustal enia wysokości pomocy PZU sta
n owi dokumentacja techniczno-kosztory sowa nowego budyn
ku. za twierdzona przez właściwy organ pa!1s~wowego nadzo
ru budowlanego. a w braku takie j dokume ntac ji - szac une k 
na podstawie obowiązu jących norm szacunkowych PZU. 

§ 6. Pomocy udziela PZU przez swoj!.' terenowo wła śc i 

we jednostki orga~nizacyjne w ramach planów i. regulamin LI 
działa lności zapobiegawcze j, uchwalanych pn.ez Rad E') Ubez
pi ecze niową. 

§ 7. Zobowiązuje się Naczelne90 Dyrekto ra Państwowe

go Zakładu Ubezpieczell do okreś lenia szczegółowych za 
sad i try bu udzie lania pomoc y PZU. o któ re j mowa w niniej - , 
szym zarządzeniu. 

§ 8, Zarządzen ie wchodz i w ż yc ie z dniem og!oszenia 
z mocą od dnia l stycznia 1962 r. 

nie może przekroczyć 200io wartośc i nowego budynku i nie Minis ter Finansów: J . Albrecht 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI , \ 

z dnia 9 s tycznia 1962 r. 

w spraw ie określenia pnełożonej władzy - Służbowej uprawnionej do wydawania Imiennych upoważnień do nakład"nia 
I ściągania grzywien w drodze mandatu kamego przez organy ochrony kolei. 

Na pod stawie a rt. ' 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 
1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. 
z 1959 r. Nr 15, poz. 79 i Nr 69, poz. 434) oraz § 2 ust. 2 za
r ządzenia nr 201 Preze,sa 'Rady Ministrów z dnia 2 paździer
nika 1961 r. w sprawie nad ania niektórym org anom admini
stracji państwowej uprawni eń -do 'nakładania i ściągania 
grzywien w drod ze mandatu karnego (Monitor Polsk i Nr 78, 
poz. 327) zarządza się, co następuje: 

§ I. Przełożoną władzą służpową uprawnioną do wyda
wania imie nnych upoważnieI'l do nakładania i ściągania grzy
wien w drodze mandatu za czyny oznaczone w upoważnie 

niu - są: 

I) Komendant Główny Służby Ochr ony Kole i - dla perso
nelu Komendy Główne j Służby Ochrony Kolei oraz k o
mend antów okręgowych służby ochrony kole i; 

2) k om epdanci okręgow i służby, och rony kole i - dla pozo
stałych organów ochrony kolei. 

§ 2. ,Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 
1962 r. 

Minister Komun ikacji: w z. D. 1'aIUnlowicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 9 stycznia 1962 r. 

w lIprawie określenia przelożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania 
ł ściągania grzywny w drodze mandatu karnego przez organy sanHarno-epidemiołogiczne kolejowej służby zdrowia oraz 

ustalenia wykroczeń. za które można nakładać mandaty, karne. 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 
1951 r. O'orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. 
z '959 r . Nr 15, poz. 79 i Nr 69, poz. 434) oraz § 2 ust. 2 za-
12ądzenia nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 pażdzier
nika 1961 r. w sprawie nadania niektórym organom admini
slracji państwowej uprawnień do nakładania i ściągania 

g1Zywien w drodze mandatu karnego (Monitor Polski Nr 78, 
poz. 327) za.rządza się, co następuje: 

§ I. 1. Przełożoną władzą służbową uprawnioną do wy
dawania Imiennych upoważnień do nakładania i ściągania 

grzywny w drodze mandatu karnego przez org'any sanitarn o
ep'idemiologiczne kolejowej służby zdr~wia za wykroczenia 
popełnione na obszarze kolejowym przeciwko obo~iązują
cym przepisom sanitarnym i sanitarno-porządkowym - , są: ' 

l) dyrektor Centralnego Zarządu Służby Zdrowia - dla 
personelu sanitarno-epidemiologicznego w Centralnym 

,/ 




