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4. Zmiany w wysoko~ci śnmkówfimmsawych pr.ie l'lla
cmIłych d/Ol głównych dysp~nentów w posz'Cle·[!,ólnyd.l Wił

jewództwach mogą być d:okonyw.ane tyl:Jm przez Centrailę 
PZU z zachowaniem pr.żepisll ł 3 ust. 2. 

§ 11. 1.' Głównymi dysponentami w zakresie realizacji 
śmdków hmduilU prewencyjnego są~ 

l} mijnister'Stwa, 
2' wy(hialy (jednostki równon:ędne) prezydiów wojewooz:

kich i powiatowych red narod'owych wliłsc1wedla . rea

lilacji okresionych zadań. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą wyznaczyć 
innych dysponentów spośród podległych sobie jednostek 
i układów budżetowych objętych tym samym budżetem ocaz 
częścią budżetową właściwą dla dysponenta głównego. 

3. Nie wykorzystane PC) wy,lmnaniuliłd.ania środki fun
duszu prewencyjnego podlegają zwrotowi na rachunek ban
kawy właściwego dysponenta funduszu prewencyjnego. 

§ 12. 1. Z wykonania planu finansowego fundusz'u pre
wencyjnego dysponenci sporządzają sprawozdania określo

ne w przepisach o rachunkowości budżetowej. 
2. Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych obo

wiązane są przesyłać właściwym komórkom organizilcyjnym 
PZU kopie zbiorczych sprawozdań rachunkowych z wyko
nania planów finansowych funduszu prewencyjnegG. 

3. Ministerstwa są obowiązane przesyłać Centrali PZU 
kopie łącznych sprawozdań rachunkowych, o których 11113-

w;a w ust. 1. 
4. Inwestorzy obowiązani są przesyłać właściwym jed

nostkom oryaRlldcyjnym PZU odpisy sprawold<łó l realil<ł

cji inwestycji finansowanych w całości lub w części z fun
duszu ,prewencyjnego w terminach i według wz'orów obo
wiązujących w zakresie sprawozdawczości inwestycyjnej. 

§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym za- , 
f7ądzeniem stosuje sięprz.episy dotYczące jednostek i {Uft

duszów budżetowych, w szczególności przepisy zarządzenia 
Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie prze
pisów o racłnwkowości budżetowej {Monitor Polski Nr 17, 
poz. 87 Z późniejszymi - zmianamil. 

I . 

§ 14. L PZU jest ttprawniol\f dCl kontroli. wykOłłiłnie 
planów finansowych działałn.oScl zap{}biegawczej w drooze 
analizy otrzymywanych. sprawo:zdar,. badania zapisów kSię

gowych. d·okumentacji u dysponentów Iund\!szów prewen
cyjnych oraz' sprawdziłnia redlizdcji zadań prewell'CyjIl-Y'cn 
na miejscu kil wykonilnia. 

2. Z przeprowadzonej kontroli organy kontr'(1)luj.ącę PZU 
sporządzają protokoły, które przesyła ją: 

1) jednostkom prowad'zącym ch:iałamośćzdpobiegiilwczą fi
nansowaną ze środków PZU; 

2) właściwym t.:\renowo oddziałom wojewódzkim PZU; 
3) właściwym terenowo prezydiom rad narodDwych. 

§ 15. 1. Wzarząd1:eniu Ministra Fin.lllsów z dnie 
3Gczerwca 1952 r. w s!lfawie środkó'w specjalnych t gQsl'o
diU"~w pomocniczych jednostek budżetowych (MQn.itor Pol
ski Nr A-60, poz. 914 z późniejszymi zmianami) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 skresla się pozycje 14 i 15; 

2) w załączniku nr 2 skreśla się typ 14 i 15. 

2. Saldo rachunków środków specjalnych typ 14 i typ 15 
powinno byćprzela.ne na wiaściwy rachunek funduszu pre
wencyjnegu pod datą 1 stycznia 1965 r. 

§ 16. Przepisy zarządzenia dotyczące: 
1) prezydiów wojewódzkich rad narodowych stosuje się 

odpowiednio do prezydiów rad uarodowych miast wy
łączonych z województw, 

2) prezydiów powiatowych rad narodowych - stosuje się 

.odpcwiednio do ,prezydiów, rad namdowycb mIa.st sta
nowiących powiaty oraz prezydiów dzielnicowych rad 
narodowych w miastach wyłączonych z województW': 

3) ministerstw - stosuje się odpowiednio do urzędów cen
tralnych. 

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia ' 1965 T. 

) Minister Finansów: w z. J. Kole 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OSW1ATY 

z dnia 13 listopada 1964 r. 

. w sprawie stancjiucznfowskich. 

Na poclstllwie art. 39 ust. :2 ustawy z dnia 15 lipca 
1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. 
Nr 32, poz. 160) zarządza . się, co następuje: 

§ 1. L Osoby fizyczne i prawne, zajmujące się zawo
dowo wynajmowaniem uczniom szkół podstawowych i śred

nich oraz uczniom młodzieżowych zasadniczych szkół zawo
dowych lokali, zwanych dalej "stancjami", obowiązane są 
uzyskać na tę działalpość zezwolenie właściwego terytorial
nie wydziału oświaty i kultury (inspektoratu oświaty) pre
zydium powiatowej {miejskiej) rady narodowej. 

2. Przez (Jsoby zajmujące się zawodowo wynajmowa
niem stancji należy rozumieć osoby przyjmujące za opłatą 
uczniów na mieszkanie. Nie llwaŻ.a się za osoby 'lajmujące 
się zawodowo wynajmowaniem stancji osób przyjmujących. 
na mieszkanie uczniów spokrewnionych lub spowinowaco
nych z tymi osobami,,' chociażby nawet osoby te pobierały 

za to opłaty tytułem pełnego lub CzęsclOwego z'wrotu kosz
tów utrzymania przyjętych na mieszkanie uczniów. 

§ 2. 1. Do wniosku o zezwolenie, o ktÓł ym mowa w 
§ 1, należy dołączyć: 

1) o'pis warunków lokalowych stancji, 
2) zobowiąl',anie zapewnienia opieki i właściwej atmosfery, 

wychowawczej uczniom przebywającym na stancji, 

3) odpis zaświadcz€niazakladu. s)ołecmego służby ldm
wia stwierdzającego, że osoba prowadząca stancj-ę i OS(}

bywspóinie z nią zamieszkałe nie stanow:ą niebezp ie
c"eństwa dla otoczenia ze - wlględu na ich stan zdr6w iil. 
2. Za świadClenie,o którym mowa w lqt. l pkt 3, 0solla 

prowadząca stancję obowiązana jest lllysk i wać każdego 

roku. . 
§ 3. 1. Udzielając zezwolenia wydział o~wjaty i kul

tury {inspektorat oświaty) może uzależnić wydanie ze ~ wole-
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nia od s pełnienia przez osobę wynajmującą dodatkowych 
warunków nie określony ch w niniejszym zarządzeniu . 

2. Przed wy daniem zezwolenia wydział oświa ty i kul
tury (ins pek torat oświaty) obowiązany jest . spowodować 
przeprowadzenie przez właściwy organ prezydium rady na
rodowej wywiadu spo łecznego o osobie, która zamierza 
przyjąć ucznia na stancję . 

ne zos'tały · przez właściwy wydział oświaty i kultury (in
spektorat oświaty) ta nieodpowiednie oraz w ra zie niewy
wiązywania się wynajmującego stancję z .obowiązków opie
ki nad uczniami przebywającymi na slancji. 

3. Wydział ośw iaty i kultury (inspektorat oświaty) pro
wadzi rej estr udzielonych zezwoleń. 

§ 4. Zez wolenie może być c ofnięte w razie nie spełni e
nia przez osobę wynajmującą s tancję warunków określo

n ych w niniejszym zarządzeniu oraz warunków okre ślonych 

przez wy d z. iał oświaty ! kultury (inspektorat o światy) na 
pods tawie § 3 ust. 1. Zezwolenie może być cofnięte w szcze
gólności, gdy warunki lokalowe uległy pogórszeniu i uzna-

§ 5. Osoby zajmujące się zawodowo wynajmowaniem 
stancji obowiązane są umożliwić przedstawicielom organów 
administracji szkolnej i szkoły przeprowadzenie systema
tycznej kontroli warunków mieszkaniowych i bytowych 
uczniów przebywających na stancjach oraz okazywać ina żą

. danie tych przedstawicieli " zaświadczenie, o którym Lmowa 
w § 2 ust. 1 pkt 3, pod ry gorem cbfnięcia zezwolenia. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Oświaty: W. Tulodziecki 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 27 .listopada 1964 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o normalizac ji (D z. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje : 

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Nor
'my (PN): 

Lp. i 
---

1 -

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

I 

Numer ' 
normy 

2 

64/C-94142 
54/D-5490~ 
64/D-54906 
54/E-Oll1 i 

64/E-06060 

64/E-92401 
64/H-74051 

I 

.-
Tytuł normy 

i zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produkcji: 

Wyroby gumowe. Płyty piankowe 
') Rozwierak do pił szczypcowy. Typ lekki 

. - Typ ciężki 

Maszyny elektryczne. Silniki indukcyjne. Oznaczanie 
za ciskÓw i wyprowadzeń 

Dławiki przeCiwzwarciowe bezrdzeniowe. Wymagania 
i badania techniczne 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Trzony proste 
:2:.eliwne włazy kanałowe. Wymagania i badania tech-

niczne 
8 54/H-74052 ') :2:.eliwne włazy kanałowe typu ciężkiego. Zestawienie 
9 34/H-74053 - Korpus 

10 34/H-74054 - Pokrywy górne 
11 "j4/H-74055 :2:.eliwne. włazy kanałowe typu lekkiego kwadratowe. 

Zesta wie nie 
12 34/H-74056 :2:.cliwne włazy kanałowe typu lekkiego okrągłe. Ze-

stawienie 
13 64/H-74057 ') :2:.eliwne włazy kanałowe typ~ lekkiego. Korpusy 
14 64/H-74058 - Pokrywy górne 
15 54/H-74059 - Pokrywy dolne -
16 54/H-74060 :2:.eliwne włazy kanałowe. Osadnik 
17 54/H-74082 :2:.eliwny wpust ściekowy podwórzowy 
18 64/H-74591 Aluminium i stopy aluminium. Rury wyciskane 
19 34/H-92723 Brąz . Blachy i pasy 
20 54/H-93402 Stal walcowana . Kątowniki nierównoramienne 
21 34/K-88165 /' Tabor kolejowy. Gwint okrągły sprzęgu śrubowego 

22 64/M-44201 Pompy wy porowe śrubowe. Wielkości charakterystyczne 
23 54/M-44202 Pom py wyporow e z ębate. Wielkości charakterystyc zne 
24 ' 34/M-51071 ') Sprzęt pożarniczy. Gaśnice proszkowe. Wytyczne kon-

strukcyjne 

• 

D a t a 

ustanowienia 
normy 

4 / 

30 września 1964 r. 
2 pażdziernika 1964 L 

2 pa .:dl iernika 1964 L 

30 wrze::1ia 1964 r. 

Gd której norma 
obowiązuję 

5 

1 lipca 1965 r. 1 
1 lipca -1965 r. l 
1 lipca 1965 L I 

1 lipca 1965 r . 

2 pażdzicrnika 1964 L 1 lipca 1965 r. 

I 
9 pa żdziernika 1964 L 1 lipca 1965 L 

9 pażdziernika 1964 L 1 stycznia 1966. r. 

9 pażdziernika 1964 r 1 stycznia 1966 r. 
9 pażdziernika 1964 r . 1 stycznia 1966, r. 
9 pażclziernika 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 
4 pażdziernika 1964 r. 1 stycznia 1966 r. 

9 października 1964 L 1 stycznia 1966 r. 

9 pa żd ziernika 1964 t. 1. stycznia ,1966 r. 
9 pa ~dziernika 1964 r . 1 stycznia 1966[ r. 
9 pażdziernika 1964 r 1 stycznia 1966 r. 
9 pażdziernika 196.{r. 1 stycznia 1966' r. 
9 pażdziernika 1964 r. 1 lipca 1965 r. 

30 września 1964 r. 1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. ' 
1 lipca 1965 r. 
1 lipca 1965 r. 
llipca 1967 r. 
1 lipca 1967 r. 
1 lipca 1965 r. 

9 paźd ziernika 1964 r. 
30 wrz e ś nia 19:' t r. 

6 pażdz iernika 1964 r. 
2 paźd z iern j!, a 1964 r . 
2 paż d zie rnika 1964 r. 

30 września 1964 r. 


