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UCHWAŁA Nr 122 RADY MINISTROW 

z dnia 24 kwietnia 1968 r. 

w sprawie zmiany statutu Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. 
o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r, 
Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) Rada Ministrów 
uchwala, co następuje: 

ne zadania z zakresu obsługi ubezpieczeń 

w innych powiatach albo gdy utworzenie 
tych oddziałów jest uzasadnione znacznym 
rozwojem ubezpieczeń w powiecie lub mie
ście, 

§ 1. W statucie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, sta
nowiącym załącznik do uchwały nr 100 Rady Ministrów z dnia 
18 marca 1S60 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu 
Zakładowi Ubezpieczeń (Monitor Polski Nr 34, poz. 167), " 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

"la. W wypadkach uzasadnionych rozwojem ubezpie
czeń na określonych terenach lub w określonych 

dziedzinach, a gdy chodzi o ubezpieczenia osobo
we - w określonych środowiskach, Minister Finan-

" sów może powołać członków rady ubezpieczeniowej 
spośród innych osób niż wymienione w ust. 1."; 

2) w § 9: 

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
,,3. Jednostkami organizacyjnymi PZU w terenie są: 

1) oddziały wojewódzkie PZU i oddziały PZU dla 
m. st. Warszawy i m. Łodzi, 

2) podległe oddziałom określonym w pkt 1: 
a) inspektoraty powiatowe i miejskie, 
b) oddziały powiatowe i miejskie, tworzone 

zamiast inspektoratów wtedy, gdy pof:a ob
sługą ubezpieczeń na terenie właściwych 
im powiatów lub miast wykonują określo-" 

c) oddziały i inspektoraty specjalistyczne -
tworzone do obsługi określonych grup ubez
pieczeń, 

3) podległe centrali PZU: 
-a) Oddział Opracowań Maszynowych wraz 

z tworzonymi w miarę potrzeby w ramach " 
tego oddziału stacjami opracowań maszy-
nowych, " 

b) Oddział Ubezpieczeń Specj alnych. 
4", Zasady dotyczące tworzenia i zakresu działania 

inspektoratów powiatowych, miejskich i specja
listycznych oraz oddziałów powiatowych, miej
skich i specjalistycznych podlegają zatwierdzeniu 
przez Ministra Finansów. Podział podstawowych 
komórek organizacyjnych centrali PZU i tereno
wych jednostek organizacyjnych PZU na komór
ki organizacyjne wewnętrzne (wydziały, referaty, 
stanowiska pracy) oraz zakres ich dzialania okre
śla regulamin organizacyjny PZU, ustalony przęz 
naczelnego dyrektora PZU."; 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: " 
,,5. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w ust. 3, należy do naczelnego dyrekto
ra PZU."l. 
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3) § 11-13 otrzymują brzmienie: 
,,§ 11. 1. Na czele oddziałów stoją dyrektorzy oddzia

łów. 

2. Dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz od
działów dla m. st. Warszawy i m. Łodzi powo
łuje i odwołuje naczelny dyrektor PZU po za
sięgnięciu opinii prezydiów wojewódzkich rad 
narodowych (rad narodowych miast wyłączo
nych z województw). 

3. Dyrektorów oddziałów powiatowych i oddziałów 
miejskich oraz dyrektorów oddziałów specjali
stycznych powołują i odwołuJą dyrektorzy od
działów wojewódzkich (oddziałów dla m. st. 
Warszawy i m. Łodzi) za zgodą naczelnego dy
rektora PZU. 

4. Dyrektorów Oddziału Ubezpieczeń Specjalnych 
i Oddziału Opracowań Maszynowych oraz kie
rowników stacji opracowań maszynowych po
wołuje naczelny dyrektor PZU, 

§ 12. Na czele inspektoratów powiatowych, miejskich 
i specjalistycznych stoją kierownicy, powoływa
ni i odwoływani przez dyrektorów oddziałów wo
jewódzkich (oddziałów dla m. st. Warszawy i m. 
Łodzi). 

§ 13. 1. Oddziały powiatowe (miejskie) i inspektoraty 
powiatowe (miejskie) oraz oddziały i inspekto
raty specjalistyczne wykonują bezpośrednią ob
sługę ubezpieczeń. 

2. Naczelny dyrektor PZU może zlecić oddziałom 
powiatowym (miejskim) i inspektoratom powia
towym (miejskim) wykonywanie określonych 

czynności na terenie kilku powiatów (dzielnic)."; 

4) § 14, 15 i 16 skreśla się;' 

5) w § 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Do składania oświadczeń w imieniu PZU w za

kresie jego praw i obowiązków majątkowych wy
magane jest łączne działanie dwóch uprawnionych 
osób, z tym że w sprawach dotyczących ubezpie
czenia obowiązkowego lub stosunku pracy wy
magane jest działanie jednej uprawnionej osoby.", 

b) w ust. 2 pkt 1 skreśla się wyraz "centrali", 
c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) dyrektorzy oddziałów powiatowych (miejskich), 
kierownicy inspektoratów powiatowych (miej
skich) i specjalistycznych oraz stacji opracowań 
maszynowych, fi także pracownicy tyth jednostek 
organizacyjnych - upoważnieni na piśmie przez 
dyrektora oddziału", 

d) w ust. 4 skreśla się wyrazy "określonych odrębnymi 
przepisami" ; 

6) dodaje się § 18 w brzmieniu: 

,,§ 18. Prawa i obowiązki głównych księgowych PZU 
określa Minister Finansów na wniosek naczelne
go dyrektora PZU." 

§ 2. Minister Finansów ogłosi w Monitorze Polskim jed
nolity tekst uchwały nr 100 Rady Ministrów z dnia 18 mar
ca 1960 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Zakłado
wi Ubezpieczeń (Monitor Polski Nr 34, poz. 167) wraz z za
łącznikiem (statutem). z uwzględnieniem zmian wynikających 
z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego 
tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustę
pów i punktów. 

'§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GORNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 10 maja 1968 r. 

w sprawie warunków technIcznych, którym powinny odpo wiadać dopuszczone do obrołu przenośne 
metalowe piece stałopalne. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. 
o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie dotyczy przenośnych metalowych pie
ców stałopalnych, podłączanych do komina o wysokości nie 
przekraczającej 2,5 m, przeznaczonych do ogrzewania po_o 
mies'zczeń i przystosowanych do spalania paliwa stałego 
o wartości opałowej nie mniejszej niż 3500 kcal/kg oraz osią
gających stałopalność przy najniższej wydajności cieplnej 
i ciągu 0,5 mm słupa wody w co' najmniej dwunastogodzin
nym okresie spalania jednorazowo nałożonej porcji paliwa. 

§ 2. 1. Dopuszczone do obrotu piece stałopalne (§ 1) po
winriyze względu na racjonalne i oszczędne użytkowanie 
paliw i energii odpowiadać "Warunkom technicznym ' prze
nośnych metalowych pieców stałopalnych". 

2. Warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, wy
dane będą w formie odrębnej broszury przez Państwowy In
spektorat Gospodarki 'Paliwowo-Energetycznej. 

§ 3. Piece stałopalne (§ l) uznaje się za wyprodukowa
ne zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w § 2, 
jeżeli w wyniku badań technicznych przeprowadzonych w 
sposób i w zakresie podanych w ,,'Warunkach technic;znych 
przenośnych metalowych pieców stałopalnych" uzyskają po
zytywną ocenę jednostek opiniujących, o których mowa w 
zarządze.niu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1. marca 
1966 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu lub do obrotu nie
których urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich ozna
czania (Monitor Polski Nr 9, poz. 65). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi ' w życie z dniem ,1 stycznia 
1969 r. 

Minister Górnictwa i En'ergetyki: J. Mi/ręga 


