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1-) in1itytuty ' naukowo-badawcze Ministerstwa Rolnictwa w 
stosunku do podległych pomocniczyc{J. gospodarstw rol-
nych, / 

2)' Departament Oświaty Rolniczej Ministerst.wa, Rolnictwa 
w stosunku do por , ;cniczychgospoda'rstw rolnych, dzia
łających przy szkołach rolniczych podległych 'Ministrowi 
Rolnictwa; 

3) wydziały roln ictwa i l'esnict wa prezydiów wojewódzkich 
rad narodowych w stosunku do pomocniczych gospo
darstw rolnych działających przy szkołach rolniczych 
i stacjach oceny odm!an, podległych tym wydziałom. 

3. Wpłaty do budżetu .pomocniczych gospodarstw rolnych 
dotacje z budżetu dla pomocniczych gospodarstw rolnych 

stanowią 'dochody i wydatki właściwych jednostek budżeto~ 
wych, przy któryCh działają pomocnicze go'Spodarstwa rolne. 

§ 3. Pomocniczegospodarstwal rolne korzysta'jące z do-
' tacji budżetowych na działalność naukowo-bada wczą lub 
dydaktyczną wyodrębniają w planach finansowó-gospodar- ' 
czych i sprawozdawczości finansowej dochody 'i koszty wyni
kające z tytułu tej dz(ałalności . Dotacja na działalność nauko
wo-bada wczą i dydaktyczną może być przyznana na pokrycie 
różnicy pomiędzy kosztami i dochodami w granicach - kredy
tów budżetowych przewidzianych w planach finansowych 
jednostek budżetowych. ' , 

§ 4. Pomocnicze gospodarstwa rolne podległe i nadzo- , 
r owane przez Ministra Rolnictwa, nie działające według za
sad rozrachunku gospodarczego, finansowane są według zasad 

--

określonych... w zarządzeniu 'Ministra Finansów z dnia 30 
czerwca 1952 r. w sprawle śrOdków specjalnybh i gospodarstw 
'pomocniczych :jednostek budżetowych (Monitor Polski 
Nr A-60, poz. 914 z późniejszymi zmianami). 

'§ 5, Tracą moc: 

1) w zakre·sie uregułowanym mnIejszym larządzeniem -
przepisy zarządzenia Prze wcdniczącego Państwowej .Ko
misji ,Planowania Go-spodarczego i Ministra Finansów 
z dnia 25 kwietnia 1952 r. w sprawie zasad organ'izacj i 
i systemu finansowego gospodarstw pomocniczych pro
wadzonych przez jednostki budżetowe według zasad roz
rachunku gospoLlarczego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-37, 
poz. 545 i z 1959 r. Nr 87, poz. 458), 

2) zar~ądzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 

1959 r. w sprawie zasad pOdziału zy-sków oraz zasad 
j trybu rozliczeń z tytułu zysków i strat pomocniczych 
go-spodarstw rolnych jednostek ' budżetowych podległych 

,Ministrowi Rolnictwa (Monitor Polski Nr 87, poz. 458), 
,3) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1961 r. 

w sprawie trybu rozliczania środków obrotowych d zia
łających według zasad rozrachunku gospodmczego po
mocniczyc\l gospodarstw rolnych jednostek bu.dżetowych 
w latach 1'962-1965 (Monitor Polski Nr 91, poz. 386). 

§ 6. Zarządzenie \"chodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1964 r. 

Minister Finansów: w z. J. Trene/ola 

ZARZĄDZENIE MINISTRA , GORNICTW A I ENERGETYKI 

' z dnia 24 sierpnia 1964 r. 

w sprawie 2asad przyłączania do wspólnej sieci urządz,eń do wytwarzania, przetwarzania, ' przesyłania. rozdzielania 
i 'odbioru energii elektrycznej I cieplnej oraz paliw gazowy'ch. 

Na poostawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. 
() gospodarce paliwowo-energetyczne j (Dz. U. Nr 32, poz. 150) 
zarządza się, co następuje: 

1. Przepisy ogólne. 

I 

§ 1. Zarządzenie określa zasady przyłączania do wspól-
n ej sieci elektrycznej, wspólnej sieci cieplnej i wspólnej 
sieci gazowej urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, prze- " 
syłania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej, cieplnej 
oraz paliw gazowych, zwanych . dalej "urządzeniami energe
tydnymi". 

§ 2. Wspólną siecią w rozumieniu zarządzenia jest ze
spół urządzeń energetycznych, służących do przet warzania, 
przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej. cieplnej lub 
paliw gazowych, pozostający w zar-ządzie: 

1) jednostki powołanej do dostarczania energii elektrycz
nej, cieplnej lub paliw gazowych dla bezpośredniego 

użytkowania przez odbiorców bądź dla dalszego ich roz
dzielaniaalbo 

2) jednostki, która w wyniku koordynacji terenowej pro
wadzonej przez właściwe wojewódzkie rady narodowe 

, oraz po uzgodnieniu z Państwowym 'Inspęktoratem Go
spodarki Paliwowo-Energetycznej prowadzi eksploatację 

scalonych energetycznych urządzeń wytwórczych. 
, , 

W odniesieniu do energii elektrycznej jednostką zarzą
dzającą wspólną siecią jest wyłącznie Zjednoczenie Energe
tyki wraz z podporządkowanymi przedsiębi'orstwami. 

2. Przyłączanie do współnej sieci urządzeń energetycznych 
jednostek gospodarki uspołecznionej. 

§ 3. W' stosunku do jednostek gospodarki uspołecznionej 
zarządzenie dotyczy przyłączania do wspólnej sieci wszel
kich urządze6 energetycznych, z wyjątkiem: 

1) przyłączania do wspólnej sieci urządzeń energetycznych 
,budowanych lub rozbudo,wywanych w ramach inwe1ity- 
cji własnych jednostki zarządzającej wspólną siecią, 

2) zmian w lirządzeniach ' już przyłączonych do wspólnej 
sie,ci" jeśli zmiany takie regulowane są przepisami 
o dostawie paliw gazowych i energii lub o dysponowa
niu mocą urządze6 energetycznych. 

§ 4. Przyłączane do ws?ólnej sieci 'mogą być tylko urzą
dzen ia energetyczne dostosowane do parametrów ' wspólnej 
sieci, odpowiadające obowiązującym przepisom oraz 'usta
lonym ogólnym i technicznym warunkom przyłączenia do 
wspolnej sieci, określonym w § 8. 

§ S. 1. Z wtJioskami w sprawach związanych z przyłą. 
czaniem urządzeń do wspólnej sieci występują do terenowo 
właściwej jednostki zarządzającej 'wspólną siecią: -
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l) dla urządień czynnych, lecz dotychczas nie przy.Jączo

nych - jednośtka zarządzająca urządzeniem, 
2) dla urządzeń nowo budowanych - inw es tor. 

2. Pańslwowy Inspektorat Gospodarki "Paliwowo-Energ.e
tycznej może w wypadkach technicznie i ekonomicznie uza
sadnionych z własnej inicjatywy lub na wniosek wiaś<:iwe

go prezydium wojewódzkiej rady narodowe j albo z inicjaty
wy jednostki zarządzająGej ' wspólną siecią wydać decyzję 

nakazującą przyłączenie urządzeń energetycznych do wspól
nej sieci. 

§ 6. 1. Przęd zatwierdzeniem założeń in westycji urzą

dzeń do odbioru energii oraz paliw gazowych jednostki wy
mienione w § 5 ust. l, zwane dalej ... wnioskodawcami", wy-_ 
stępują do jednostki zarządzającej wspólną si ecią z wnio
-skiem o zapewnienie możliwości pokrycia pr·zewidywanego 
zapotrzebowania energ ii lub paliw gazowych dla projekto
wanej inwestycji. 

2. Wzór wniosku ustala jednostk<a zarządzająca ws-pól
. ną siecią. 

3. Okres ważności udzielonego zapewnienia wygasa po 
upływie 2 la t, jeżeli nie został uzgo.dniony .inny termin lub 
w tym okresie nie zosta l złożony wniosek o ustalenie wa
runków przyłączenia (§ 7) -albo o przedłużenie okresu ' waż
ności zapewnienia. 

·4. W razie uzyskania przez -inwestora., zapewnienia ' mo
żliwośC i pokrycia przewidywan.ego za .. potrzebowania dla kil
ku wariantów lokalizacji zamierzonej inwest ycji, ' inwestor 
obowiązany jest niezwłocznie po zatwierdzeniu zalożeń in
w estycji zawiadomić jednostkę zarządzającą wspólną siecią 

o us·taleniu lokalizac ji. : 
5 . . Przed zatwierdzeniem założeń inwestycji urządzeń do 

wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i rozdzielania, ener
gii oraz paliw gazowych inwestor obowiązany jest uzgodnić 
z jednostką zarządzającą wspólną siecią wielkość oraz wa
runki dostawy energii i paliw gazowych. 

§ 7. 1. Po ustaleniu lokalizacji szczegółowej, a przed 
zatwierdzeniem projektu wstępnego, wnioskoda wca wystę

puje . z wnioskiem o ustalenie ogólnych i technicznyc.h wa
runków przyłąctenia urządzeń energetycznych do wspólnej 
siec i. 

2. Wzór wniosku ustala jednosika zarządzająca wspólną 
si eci ą. 

3. Okres ważn€lści ustalonych ogólnych i technicznych' 
warunków przyłączenia wygasa po upływie 2 ' lat, j eśli w tym 
czasie nie została zawal'taumowa, '0 której mowa w §. TO, 
lub nie został złożony wniosek. o przedłużenie terminu waż
no,ści warunków. 

§ a. 1. Przez ogólne warunki przyłączenia urządzeń 

energ etycznych do. wspólnej sieci IOzl1mie się: 

1) okre ś lenie zadań obu stron, ustalenie granicy eksploa
tac ji urządzeń i - w razie potrze·by - określenie wza
jenVJ\lcn zobowiązań finansowych; 

2) określenie wymagań umożliwiających rac j onalną współ

pracę przyłączanych urządzeń energetycznych ze wspól
ną s}ecią;' 

3) zobowiązanie do zawiadamiania j;ednostki zarządz.ające j 

wspólną siecią (J wsze lkich zmianach w planach reali
zacji inwestycJi; . 

4) ewentualne inne zobowiązania stron. --2. Zakres technicznych warunkó'w' przyłączenia urzą-

dzeń energehyczn ych d·o wspó lnej: sieci elektrycznej, cieplnej ' 
i gazowej określa Z'ałączn ik do zarządzenia. 

§ 9. 1. Koszt planowanej rozbudowy urządzeń wspólnej 
sieci,. pTZeznaczfi)nych do zasilania kilku odbiorców, pokrywa 
jednostka za rządzając a wspólną _ siecią przez włączenie ko,sz
tów rozbudowy do planu in_westycyjnego. W razie stwier
dzenia przy wtalaniu warunków,. o których mo,wa w ~. 7, 

braku środków _ planowych na dany okres, rozbudowa może 
być w wyjątkowych wypadkach realizowana w drodze prze
kazania środków inwest ycy jllych odbiorcy do planu jednost
ki zarządzającej wspólną siecią, zą zgodą jednostek nadrzc;cI
nych: odbiorcy i jednoslki zarządzającej wspólną siecią, w 
trybie -przewidzianYńl dla planowania udziałów w zakresle 
inw estyc ji towarzyszących, stosownie do instrukcji Kom isj i 
Planowania . przy Rad zie Ministrów dotyczące j narodowego 
planu gospodarczecj o. Dotyczy to w s zczególności wypadków, 
gdy zaplanowana w danym rejonie rozbudowa sieci na' dany 
okres nie przewiduje możliwości przyłączenia tego odbiorcy. 

2. W ykonanie niezbędnych urządzeń służących do zasi
lania tylko jedn ego odbiorcy następuje jako inwestycja to
warzysząca kosztem wniosk.odawcy, w trybie przewidziany m 
dla - planowania inwestycji towarzys-zących, zgodnie z in
strukcjami Komisji Planowania'. przy Radzie Ministrów doty
czącymi narodowego planu gospodarczego, z wyjątkiem. tych 
inwestycji, dla których. zostaną ustalone odmienne zasady 
ich wykonania. Jeżeli jednostka zarządzająca wspólną s iecią 

przewiduje wyk.orzystanie w póżniejszym terminie nowo buJ 

dawanych przez wnioskodawcę urządzeń dla przyszlych po
trzeb, powinna w warunkach- przyłącLenia uwzględnić wyni
kające stąd wymagania i pokryć zwiększone koszty w for
mie przekazania odpowiednich środków inw,eslycyjnych bądź 
w inny sposób uzgodniony z wniosk.oda wcą. 

3. Dla miejskiego budownictwa miesz·kaniowego w za
kresie finanso wania budowy urządzeń energetycznych ob q
wiązują zasady określone ucbwał-ą nr 363 Rady MiniStrów 
z ~nia 13 września 1961. r. w- sprawie zasad opracowania 
szczegółowych planów mieJskiego budownictwa mieszkanio
wegp oraz zasad planowania i finanso wan ia, tego budownic
twa i urządzeń towarzyszących na okres lal 1961-1965 (Mo
nitor Polski Nr 78, poz. 325). 

4. Dla_ urządzeń komunalnych w zakresie finansowania 
budowy urządzeń ' energetycznych obowiązują Zasady okre
ślone uchwałą nr. 72a Rady Ministrów ż dnia ' 15 marca 195B r. 
w sprawie _ udt:iału państwowych jednoste k gospodarczych 
obję tych planem centralnym w koszlach inwesly.cj i urz·ądzeń 

komunalnych (Monitor Polski Nr 32, poz. 132). 

5. Sposób i koszty wykonania urząd zeń niezbędnych dla 
przyłączenia do - wspólne1 sied ur ządzeń do wytwarzania, 

_ .. przetwarzania, przesyłania, i rozdzielania energii ' lub paliw 
ga zowych ustala umowa określona w § 10'. _ 

§ 10. 1. Po zatwierdzeniu projektu wstępnego bądż 
w ra zie braku projektu wstępnego - projektu podstawowe
go (techn iczno-roboczego) na wo inw·estowanych urządzeń od
biorczych, lecz nfe póżniej niż przed przystąpien iem do bu
dowy tych urządzeń" inwestor ol)()'wlązany jest wystąpić 

o zawarcie z j ednos tką zarządzającą wsp.ólną- s ieci ą umowy 
dostawy energii lub- p·aliw gazowych na . przys7.łe okresy. 
Umowa, zgadnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia, 30 maja 
1962 r. o g'ospod arce paliwowo-energetycznej (Dz. U_ Nr 32, 
poz. 150), po\",inna w szczególnośc i okreś la ć przew-:, d 7.i an ą / 
wielkość poli>oru paliw gazowych lub energi i w określony ch 
terminach oraz cywilną odpowiedzialność stron w ra 7. ie nie
dotrzymania w całości lub w c zęści warunków ll mowy, 
zwłaszcza w razie gdy jedna z.e stron dokona ra inwes tycji 
urządzeń energe tycznych, a naruszenie warunków umowy 
przez drugą stron ę uniemożliwfło pełne wykorzystanie do
konanych inwes tyc ji. 

2. Przepis ust. 1 sto,suj.e się odpowiednio do nowo in
westowanych urządzeń do wytwarzania., prze twarzania, prze
syłania, rozdzielania ene rqii lub paliw gazo wych, które mają 
być Rrzyrączoue do wspólnej sieci. . 

3. W razi,e zmian w programach budo,wy urządzeń ene r
getycznych, któ re mają być przyłączone do wspó lnej. siec i, 
w unwwie wprawadza. się zmiany; zmiany te powinn y być 
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zgłoszone w terminach zapewniającyd~ dostosowanie inwe
stycji związanych z rozbudową wspólnej sieci do nowych 
warunków. 

4. Umowa może by.ć zawarta jednocześnie z zapewnie
niem pokrycia zapotrzebowania energii lub paliw ,gazowych 
(§ , 6 ust. 1), jeżeli zakres założeń (projektów) na to pozwala. 

5. W zór umowy usta.[a jednostka zarządzająca wspól
ną siecią. 

§ ,11. 1. Po wybudowaniu urządzeń energetycznych 
wnioskodawca (§ 5 ust. 1) zawiadamia j e dnostkę zarządza

jącą wspólną siecią o gotowości urządzeń do przyłączenia 

do wspólne j sieci. 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o gotowości urządzeń 
do przyłączenia jednostka zarządza jąca wspólną siecią: 

1) bada, czy , spełnione zostały ustalon·e uprzedn io warunki 
przyłączenia do wspólnej sieci (ogólne i technic zne -
.§ 8) oraz warunki umowy (§ 10), 

2) wydaje decyzję o przyłączeniu urządzeń do wspólnej sie
ci oraz zawie ra umowę dostawy energii elektrycznej, 
ciepln e j lub paliw gazowych, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, bądż warunkuje przyłączenie 
oraz zawarcie tej umowy usunięciem us te re k w wyzna
czonym terminie; zawarcie umowy dostawy jednostka 
zarządzająca wspólną s i ecią uzależni od potwierdzenia 

\ przez odbiorcę zobowiązań wynikających z umowy z in
westorem, zawartej zgodnie z § 10. 

§ 12. Sprawy sporne między jednostką zarządzającą 

wspólną siecią a jednostkami wymienionymi w § 5 ust. 1, 
dotyczące warunków technicznych przyłączenia do wspól
nej sieci urządzeń energetycznych, rozstrzyga Państwowy 

Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. 

3. Przyłączanie do ' wspólnej sieci urządzeń energetycznych 
odbiorców nie będących jednostkami gospodarki . 

uspołecznione j. 

§ 13. W stosunku do odbiorcQW nie będących jednostka
mi gospodarki uspołecznionej przyłączanie ' do wspólnej sieci 
nowo budowanych urządzeń energetycznych stanowiących 
wyposażenie budynków )TIieszkalnych, handlowych, rzemIeśl
niczych, rolniczych, użytkowych itp. następuje na zasadach 
okreś~onych w .§§ 14-17. 

§ 14. Z wnioskiem o przyłączenie do wspólnej sieci 
urządzeń określonych w ' § 13 występuje właściciel budynku, 
dzierżawca lub zarządca. We wniosku należy podać, do ja
kiego celu będzie pobierana energia e lektryczna, cieplna lub 
paliwo gazowe, oraz określić przybliżoną wielkość poboru., 

§ 15. 1. J ednos tka zarządzająca wspólną siecią, ' w za
leżności od wa runków miejscowych (odległość od istnieją

cych siec i rozdzielczych, stanu obciążenia sieci itp,), ustala 
warunki przy łąc zenia, określając: 

1) miejsce i rod zaj przyłączenia, 

2) zakres ewentualnych niezbędnych adaptacji pomieszcże
nia przeznaczonego dla przyłącza, jakie ma wykonać 
lub , przystosować swoim kosztem wnioskodawca, 

3) sposób wykonania przyJącza i koszty , jakie w związku 
z tym poniesie wnioskodawca na rzecz jednostki zarzą
dzającej wspólną siecią, obliczone według obo\viązują
cych cenników, 

4) termin w ykonania przyłącza, uwzględniający zakres nie
zbędnej rozbudowy wspólnej sieci. 

2. Jednostka zarządzająca wspólną siecią w razie braku 
plan,owych środków na rozbudowę urządzeń wspólnej sieci 
może uźależnić określenie warunków przyłączenia od zobo
wiązania się wnioskodawcy do ,wybudowania odcinka sieci , 
lub przyłącza jego kosztem i staraniem bądż - w użasadnio-

nych ekonomicznie wypadkach może odmówić określenia 

warunków przyłącze nia. , 

§ 16. Wnioskodawca obowiązany jest w okresie 1 mie
siąca po otrzymaniu warunków przyłączenia zawiadomić ' jed
nostkę zarządzającą wspólną siecią o ich przyjęciu, a w ter
minie następnych 12 miesięcy wykonać ustalone dla niego 
zadania. Niedotrzymanie tych terminów powoduje wygaśnię
cie ważności ustalonych warunków, o ile odbiorca nie uzy
skał ich przedłużenia. 

§ 17. 1. Jednostka zarządzająca wspólną siecią przystę~ 
puje do budowy przyłącza po otrzymaniu zawiadomienia od 
wnioskodawcy o spełnienilł wymagań ustalonych w warun-

_ kach przyłączenia (§ 15 ust. 1). ' 

2. Uruchomienie przyłącza następuje po sprawdzeniu 
przez jednostkę zarządzającą wspólną siecią ' zgodności wy:' 
konania przyłąc zanych urządzeń energetycznyc;h i instalacji 
z dokumentacją projektową i z obowiązującymi w tym za
kresie prze pisami oraz po za warciu ~mowy dostawy. 

§ 18. 1. Urządzenia przyłącza i odcinki sieci bez względu 
na to, czyim kos ztem zostały wykonane, stanowią własność 
Państwa i przechodzą w zarząd i użytkowanie zarządzające
go wspólną siecią. 

2. Zarządzający wspólną siecią może przyłączać na
stępnych odbiorców do wybudowanych kosztem pierwszych 
odbiorców odcink~w sieci, pod warunkiem że: . 

1) nie nastąpi pogorszenie warunków technicznych 'odbioTlt 
energii poniżej obowiązujących norm, 

2) następni 'odbiorcy przyłączani w okresie pierwszych pię
ciu lat zwrócą poprzednim odbiorcom przypa,dające na 
nich udziały w poniesionych przez nich kosztach budo
wy odcinków sieci odpowiednio do dł.ugości wykorzy
stywanych odcinków; wysokość tych udziałów określa 
jednostka: zarządzająca wspólną siecią, biorąc za pod
sta wę wartość przyjętego odcinka i liczbę odbiorców. 

4. Przepisy końcowe. 

§ 19. Warunki ogólne i techniczne przyłączania urzą
dzeń energetycznych służących do czasowego poboru ene rgii 

, określa jednostka zarządzająca wspólną siecią w uzgodnie- , 
,niu z wnioskodawcą, w ramach umowy dostawy energii, 
z tym że koszt budowy, utrzymania i likwidacji tymczaso'
wego przyłąc za ponosi odbiorca . . 

§ 20. Inwestorzy zastępczy (§ 6 uchwały nr 67 Rady Mi
nistrów z dnia ' 29 stycznia 1963 r. w sprawie terenowej ko or
dynacji inwestycji - Monitor Polski Nr 19, poz. 104) oraz 
jednostki powołane do budowy i rozbudowy urządzeń ener
getycznych (np. Zjednoczenie Elektryfikacji Rolnictwa, mie j
skie przedsiębiorstwo _energetyki ćieplnej) są w rozumieniu 
niniejszego zarządzenia inwestorami. 

§ 21. W zakresie unormowanym niniejszym zarządze
niem tracą moc dotychczasowe przepisy, a w szczególności 
odpowiednie przepisy: 

1) zarządzenia Ministra Energetyki z dnia 19 lipca 1952_r. 
w sprawie warunków dostawy energii e lektryczne j przez 
przedsiębiorstwa energetyki zawodowej (Monitor Pol~ki 
z 1952 r. Nr A-75, poz. 1201, z 1955 r. Nr 51, poz. 527, 
oraz z 1958 r. Nr ,14, poz. 87 i Nr 24, poz. 141); 

2) zarządzenia Ministrów: Energetyki, Gospodarki Kompfial
n ej i Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 3 lipca 1954 r. ,' 
w sprawie poboru energii elektrycznej w budynkach n o
wo oddawanych do użytku (Monitor Polski Nr A-82, 
poz. 943). 

§ 22. Zarządzenie ,wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1965 r. 

Minister Górnictwa Energetyki: w z. K. Fabris 
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Górnictwa i Energetyki z ,dnia 
24 sierpnia 1964 r. (poz. 286). 

PRZEDMIOT TECHNICZNYCH WARUNKOW PRZYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH DO: 

A. wspólnej sieci elektrycznej: 

1) miejsce, ilość i rodzaj przyłączy, 
,2) parametry zasilania z podaniem ewentualnego zakre

su wahań, 
' 3) specjalne wymagania dla urządzeń zasilających i za

silanych (np. typ stacji transformatorowej i jej wy
posażenie, moce rezerwowe), 

4) wymagania w zakresie a paratury kontrolno-pomiaro
wej, 

5) wymagania w zakresie dodatkowego wyposażenia 

(łączność, sygnalizacja itp .),' 
t» wielkość mocy zwarcia w przewidywanym punkcie za

silania, 
7) wymagania w zakresie ochrony przekaźnikowej; auto

matyki, ochrony przepięciowej i izolacji, 
8) określenie systemu ochrony przed porażeniem, 

9) ewentualne zalecenia co do przyjęcia innych rozwią
zań zasilania, zastosowania innych parametrów itp., 
oraz w razie przyłączania urządzeń odbiorczych: 

10) ' warunki przyłączenia takich urządzeń, jak duże silniki 
elektryczne, piece elektryczne itp" 

11) wymagany stopień skompensowania poboru mocy 
biernej, 

12) wielkość prądu zwarcia doz!emnego; 

B. wspólnej sieci cieplnej: 

l) miejsce i ilość przyłączy, 

2) rodzaj czynnika grzejnego, 
3) ilość ' zwracanego kondensatu, 
4) parametry czynnika grze jnego: 

a) dla przyłączy parowo-kondensacyjnych: 
- ciśnienie pary i zakres jego wahań, 
- temperatura pary i zakres jeL wahań, 

- średnie temperatury zwracanego kondensatu, 
b) dla przyłączy wodnych: 

- temperatura wody zasilającej i powrotnej w 
funkcji temperatur zewnętrznych, 

- ciśnienia w rurociągu zasilającym i powrotnym 
oraz zakres zmian tych ciśnień, 

- ciśnienie statyczne .w sieci cieplnej, 
5) wymagania w zakresie aparatury kontrolno-pomiaro

wej i regulacyjnej, 

6) wymagania w zakresie dodatkowego wyposażenia 
(łączność, sygncdizac ja itp.), 

7) ewentualne zalec,enia co do przyjęc·ia innych rozwią
zań przyłączania, stosowania innych parametrów itp ., 
oraz w razie przyłączallla urządzeń odbiorczych: 

8) sposób podłączenia 'odbiorcy; 

C. wspólnej sieci gazowej: 

1) miejsce, ilość i średnica przyłączy 

2) parametry zasilania z podaniem ewentualnego 'zakre
su wahań, 

3) specjalne wymagania dla ur ządzeń zasilających za-
silanych (np. typ stacji redukcyjno~pomiarowej jej 
wyposażenie), , 

4) wymagania w zakresie aparatury kontrolno-pomiaro
wej, 

5) wymagania w zakresie dodatkowego wyposażenia 

(łączność, sygnal{zacja, automatyka itp.), 

6) ewentualne zalecenia co do przyjęcia innych rozwią
~ań zasilan ia, zastosowania innych pa rametrów itp., 
oraz w razie przyłączania urządzeń odbiorczych: 

7) warunki przyłączania siJecjalnych urządzeń, jak duże 
urządzenia odbiorcze gazu itp. 
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Z dnia 18 sierpnia 1964 r. 

zmieniające zarządzenie Ministra Pracy Opieki Społecżnej z dnia 27 października 1.959 r. o żakresie \ i~ trybie · działania 

opiekunów społecznych. 

Na ' podstawie § 7 uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 
5 ma rca 1959 r. w spra wie powołania opiekunów społecznych 
(Monitor Polski Nr 32, poz. 145) zarządza się , co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
z dnia 27 października 1959 r. o zakresie i trybie działania 

·opiekunów społec znych (Monitor Polski Nr 93, poz. 496) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 po wyrazie "wzoru" dodaje się wyrazy "nr 1"; 
2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

,,§ 6a. 1. Ustanawia się odznakę opiekuna społecznego 

według wzoru nr 2, stanowiącego za'łącznik do 
zarządzenia. Odznaka w formie owalu o śr e dni
cach 2 X 2,4 cm przedstawia dwie wspierające 

się ręce. Ręce białe i tło niebieskie z emalii. 
Na obrzeżu odznaki napis: «opiekun społecz

ny». Kontur rąk z metalu (brąz). 

2. Do noszen ia odznaki opiekuna społecznego 

uprawnia wyłącznie posiadanie waż.nej legity
macji' powiatowego (miejskiego, dzielnicowego) 
lub terenowego opiekuna społeczneg o . Bezpraw
ne uiywanie legityma cji lub odznaki opiekuna 
społecznego , jest ścignne w trybie postępowa~ 
nia karno-aąministracyjnego. 

. 3. Odznakę wraz z legitymacją, o których mowa , 
w liSt. 2, wręcza każdemu opiekunowi społecz
nemu powołanemu przez prezydium powiatowej 
(miejskie j, dzielnicowej) rady narodowej kie
rownik wydziału zdrowia i opieki społec7TIej. 

4. Odznakę- opiekuna społec znego nosi się po pra
wej stronie piersi. 

5. W razie zagubienia, zniszczenia albo kradzieży 
legitymacji lub od znaki zainteresowany opie
kun społeczny może wystąpić o wydanie no-

• 


