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Załącznik nr 2. 

TABELA PROCENTOWYCH , NARZUTOW DO WARTOŚCI NAKŁADU MATERIAŁOW DLA CELOW SZACUNKOWEGO 
OBLICZANIA PODSTAWY ULGI INWESTYCYJNEJ -

Lp. Grupy materiałów remontowo-budowlanych r 
Procentowy narzut 
od - do 

1 betoniarskie i murarskie 
2 blacharskie i dekarskie 
3 ciesielskie i stolarskie 
4 instalacy jno-elektryczne 
5 malarskie 
6 szklarskie 
7 ślusarskie 

8 zduńskie 

9 studniarskie 
10 inne 

Pouczenie: Szacunkową podstawę, od której oblicza się 

wysokość ulgi inwestycyjnej, listala się w następujący spo
sób: 

al sumuje się rachunki za materiały tej samej- grupy 
i uzyskaną kwotę zwiększa się o odpowiedni narzut, 
otrzymnjąc w ten sposób .wartość nakładu inwesty
cy jnego dokonanego w ramach tej grupy materiałów, 
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. 
45 - 65 
65 - 80 
65 - 80 
70 - 85 
85 - 100 
30 - 40 
60 - 75 
45 - 60 
35 - .t5 
.fO - 60 

h) w sposób podany -pod lit. a) ustala się wartośl: nakła
dów dokonanych w ramach każdej pozostałej. grupy 
materiałów oddzielnie, 

e) następnie sumuje się otrzymane z poprzednich obli
czeń kwoty nakładów dokonanych w ramach poszcze
gólnych grup materiałów i otrzymuje się warto~ć ogól
ną nakładów, stanowiącą podstawę do obliczenia ulgi. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OSWIATY 

z dnia 26 lutego 1965 r. 

w sprawie kwa-lifikacji obiektów i zasad tworzenia powia~owych sieci obiektów i terenów wczasowych na cele 
sezonowych placówek wczasów dla dzieci i młodzieży. 

Na podstawie § 2 i § 3 pkt l i 2 uehwały nr 146 Rady 
Ministrów z dnia 28 luteyo 19J1 r. w sprawie powołania Peł
nomocnika Rządu do Spraw Wczasów dla ,Dzieci i Młodzie
ży (Monitor Polski- Nr A-30; poz. 3'19) zarządza się, co na
st~puje: 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa: 
1) owy'działach oświaty i kultury- należy przez to rozu

mieć wydziały oświaty i kultury, wydzialyoświaty oraz 
inspektoraty oświaty prezydiów powiatowych (miejskich, 
dzielnicowych) Tad narodowych; 

- - 2) o obiektach i terenach wczasowych - należy przez to 
ro:t.umieć: 

a) budynki szkół i innych placówek oświatowo-wycho
wawczych wraz z przynależnymi do nich terenami, 

h) budynki i przynależne do nich tereny pozostające 

pod zarządem organizatorów, -
c) budynki i przynależne do nich tereny najmowane 

przez organizatorów na cele wczasów dziecięcych, 
d) tereny zielone, przeznaczone na placówki wczasów 

pod naminlami lub dla organizowania gier i zabaw 
ruchowych; 

3) o organizatorach - należy przez to rozumieć zakłady 

pracy, szkoły, komitety rodzicielskie, instytucje, orga
nizacje społeczne- i młodzieżowe, które podjęły się zor
ganizowania placówki wczascw dla dzieci i młodzieży 

i w związku z tym zostały wpisane do rejestru organi
zatorów w wydziale oświaty i kultury, włi'lściwymtery
torialnie dla siedziby organizatora. 
§ 2. Obiekty i tereny wczasowe podlegają kwalifikacji 

pod względem ich przydatności na cele sezonowych placó
- wek wczasów dla dzieci i młodzieży. 

§ 3. 1. Z wyjątkiem § 6 ust. 2 sieć obiektów i terenów 
-wczasowych obejmuje obiekty i tereny wczasowe zakwali
fikowane przez zespół złożony z przedstawicieli następują-

cych komórek organizacyjnych prezydium powiatowej (miej
skiej, dzielnicowej) rady narodowej: 

1) wydziału .oświaty i kultury; -
2) wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; 
3) powiatowej komisji planowania gospodarczego. 

2. W skład zespołu wchodzi również przedstawiciel po- ' 
- wiatowej (miejskiej, dzielnicowej) stacji sanitarno-epidemio

logicznej. 
3. Dowodem zakwalifikowania obiektu i terenu wcza

sowego jest karta kwalifikacyjna obi2klu (terenu) wczaso
wego, wy stawiona i podpisana przez członków zespolu. o któ
rym Inowa w ust. 1 i 2. 

4. Wzór karty kwalifikacyjnej obiektu (terenu) wczaso
wego określa Minister Oświaty. 

§ 4. Organem ustalającym sieć obiektów i terenów wcza
sowych jest właściwy terytorialnie dla położenia obiek'tu lub -
terenu wczasowego wydział oświaty i kultury. 

§ 5. Kwalifikacja obiektów i terenów wczasowych oraz 
ustalenie sieci na okres ferii letnich powinny być: zakon
czone do dnia 1 marca, a na okres ferii zimowych - do dnia 
1 pażdziernika każdego roku. 

§ 6. 1. Kwalifikacji nie podlegają obiekty, w którydl 
or.ganizowane są kursy i w(;zasy wakacyjne dla nauczycieli, 
oraz obiekty przeznaczone na zgrupowania uczniów szkół 

zawodowych; odbywających praktyki zawodowe, i ·UCZflK>W 

szkól artystycznych, odbywających obowiązkowe zajęcia w 
- plenerze. 

2. Sieć obiektów i terenów wczasowych nie obejmuje 
obiektów i terenów wczasowych pozostających w zarządzie 

- Ministra Obrony Narodowej. 
§ 7. Sieć obiektów i terenów wczasowych powinna za

spokoić przede wszystkim potrzeby dzieci zamieszkałych- na 

terenie powiatu (w tym przede wszystkim uczniów młodszych 
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klas szkoły podstawowej), w dalsze j kolejności - potrzeby 
dzieci zamieszkałych na terenie innych powiatów własnego 
województwa, na stępnie - potrzeby zgłoszone przez orga
nizatorów województwa katowickiego, m. Łodzi i m. st. Vvar
sza wy, a w kOl'lCU - potrzeby zgłoszone przez organizato
rów p()zostalych województw. 

§ 8. 1. Jeżeli istnie jąca sieć obiektów i terenów wcza
sowych nie może za spokoić pof r leb dzkci własnego powia
tu, organizatorom przysługuje pierwsz'~ństwo w uzyskaniu 
prawa użytkowania obiek tu siK.olnego 'na te lenie inneg. po
wiatu w obrębie wOj&wództwa, właśdwego dla siedziby or
ganizatora, lub- w obrę ljie wlJjewództw sąsiednich na terenie 
powiatów polożonych najbFżej miejsca zamieszkania dzieci 
wyjeżdżających na wczasy. 

2. Tryb postępowania przy stawianiu wniosków o przy
znanie prawa użytkowania obiektów szkolnych oraz zasady 
i warunki ich użytkowć',nia na cele sezonowych placówek 
wczasów dla dzieci i nJłodzieży regulują odrębne przepisy. 

§ 9. Uruchomienie sezonowych placówek wcżasów dla 
dzieci i młodzieży mo7.e nastąpić wyłącznie w obiektach i na 
t erenach wczasowycb la~cwalifikowanych w myśl § 2. 

§ 10. , 1. Kierov/anie dzieci i młodzieży do sezónowych 
placówek wczasów może być dokon ywane w drod ze bezpo
średniej wymiany przez organizatorów obiektów pozostają-

cych w ich zarządzie , pod warunkiem uzyskania zgody wy
działów oświaty i kultury właściwych terytorialnie dla mi.ej- . 
sca położenia pl-acówek wczasów oraz siedzib organizatorów, 

2. Organizator wC1las"Ów, który ma zamiar wys'laa dzieci 
na wczasy na teren województw: gdańskiego, koszalińskiego, 
szczecińskiego, katowickiego, krakowskiego, rzeszowskiego, 
wroclawsJdego i olsztyńskiego, a którego siefli.ziba znajduje 
się pOZił tymi województwami, oltowiązany jest przedstawić 
dodatkowo, we właściwym dla miejsca położenia danego 
obiektu (terenu) wczasowego wydziale oświaty i kultury, 
zaświadczenie właściwego dla siedziby organiżatora kurato
rium okręgu szkolnego, stwierdżające' brak możliwości przy
znania ' obiektu (terenu) wczasowego na podległym mu ob
szarze. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy jednostek i instytucji woj
skowych organizujących sezonowe placówki wczasów dla 
dzieci i młodzieży w obiektach i na terenach :wczasowych 
pozostających w zarllądzie Ministra Obrony Narodowej oraz 
tych organiz-atorów, którzy kif~rują dzieci do obiektów wla
snych, pozostających w zarządzie tych orgą.nizatorów. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Minister Oświaty: W . Tułodziecki 
• Pełnomocnik Rządu 

do Sprdw WCZdSÓW dla Dzieci j . Młodzieży 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OSWIATY 

z dnia 26 lutego 1965 r . 

w sprawie trybu postępowania przy stawianiu wniosków o przyznanie prawa użytkowania obiektów szkolnych oraz 
zasad i warunków ich użytkowania nłl cele wczasów dla dzieci i młodzieży. 

Na podstawie § 2 i § 3 pk t 1 uchwały nr 146 Rady Mi
nistrów z dnia 28 lutego 1951 r. .w spra,wie powoI ania Peł

nomocnika Rządu tlo Spraw Wczasów dla ·D1.ieci i Mlodzieży 
(Monitor Polski Nr A-30, poz. 379) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w zarządze niu jest mowa: 
l) o wydziałach oświaty ' i kultury - należy przez to rozu

mieć wydziały oświaty i kultury, wydziały oświaty oraz 
inspektoraty oświaty prezydiów powiatowych (miej
skich, dzielnicowych ) rad narodowych; 

2) o obiektach szkolnych - należy przez to rozumieć bu
dynki szkół. podległych Ministrowi Ośwłaty oraz Mi
nistrom: Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury i Sztuki, 
Górnictwa i En~r~le tyk i, Leśnictwa i Przemysłu Drzew
nego, Przemysłu Ciężkiego, Rolnictwa, 'Ż.e~Jlugi, Komu
nikacji, jak równi eż prowadzonych przez Centralny 
Związek Spółdzielczości Pracy i Central!; ' Rolniczą Spół
dzielni "Sam·)pomoc Chłopska" - wraz z urządzeniami 
i przynależnymi terenami - które mogą być wykorzy
stane na potrzeby wczasów dziecięcych i młodzieżowych 
b ez uszczerbk u ella ich zasadniczego przezilacl,enia; 

3) o organizatorach - należy przez to rozum ieć zakłady 

pracy, szkoly, komite ty rodzicielskie, instytucje, or9..a
nizacje spoleczne i młodzieżowe, zamierzające urucho
mić lub prowadzące plac ówki wczasów dla' dzieci i mło
dzieży ; 

4) o szkole - należy przez to rozumieć ,także inne placów
ki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze. 

§ 2, 1. IN sprawach uregulowanych ninie jszym zarzą

dzeniem wydział oświaty i kultury działa: 
l) w stosunku do obiektów lub terenów zarząc17anych bez

pośrednio przez siebie oraz za zgodą prezydium powia
towej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowe j w sto
sunku do obiektów zarządzanych przez inny wydzia ł te
go prezydimni 

2) w porozumieniu z kuratorium okręgu szkolnego: 

a) w stosunku do obiektów lub terenów wczasowych 
zarządzanych bezpośrednio przez kuratorium, 

b) w stosunku do obiektów szkolnych lub terenów wcza
sowych zarządzanych bezpośrednio przez inne niż 

kuratorium komórki organizacyjne prezydium woje
wódzkiej rady narodowej; 

3) w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty: 
a) w stosunku do obiektów szkolnych bezpośrednio 

podleg łych Ministrowi Oświaty, 
b) w stosun-ku do obiektów szkolnych ' bezpośrednio 

podległych innym ministrom niż Minister Oświafy 

lub podległych Centrołnemu Związkowi Spółdzielczo

ści Pracy i Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska". 

2. Kuratorium okręgu szkolnego działa w porozumieniu 
z zainteresowanymi komórkami oragnizacyjnymi prezydium . 
wojewódzkiej rady narodowej w wypadkach określonych 

w ust. 1 pkt 2 lit. b), a Ministerstwo Oświaty w porozumie
niu z zainteresowanymi ministerstwami i związkami spół

dzielczymi w wypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 lit. b). 

§ 3. Decyzje o przyznaniu organizatorowi pra\.va użytko
wania danego obiektu na cele wczasów dla dzieci i młodzie
ży mogą odnosić się ty lko do tych obiektów wymienionych 
w § 1 pkt 2, które zostały objęte siecią obiektów i terenów 
wczasowych. 

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie prawa użytkowania obiek- ' 
tu szkolnego na cele wczasów dla dzieci i mlodzie'tY skła

dają organizatorzy bezpośrednio w tym wydziale oświaty 

i kultury, na którego terenie znajduje się obiekt. 
2. Ftmdatorzy "szkół-pomników Tysiąclecia", którzy w 

umowie fundacyjnej zastrzegli sobie prawo użytkowania wy
, budowanego wlosnymi środkami obiektu szkolnego na wcza

sy wakacyjne dla dzieci swych pracowników, z.wolnieni są-


