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UCHW AtA Nr 205 RADY MINISTROW 

z dnia 28, lipca 1972 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadaniasialutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. 
o ubezpieczeniach mąjątkowych i oS'obowych (Dz. U. z 1958 r. 
Nr 12, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) Rada Ministrów 

, uchwa!'a, co następuje: 

§ 1 ~ W statucie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, sta-. 
now,iącym załącznik do uchwały nr 10Q Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 1960 t. w sprawie nadania statiItu Państwo.

we mu Zakładowi Ubezpieczeń (MOOlitor Polski z 1968,r. Nr 50, 
poz. 3051), wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § 5 ust. 1 skreśl,a się pkt '5, 
2) w § 7 ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Rada ubezpieczeniowa składa się z przewodniczą
cego powołanego przez Min.istra Finansów oraz człon
ków powołanych przez Ministra Finansów na wniosek 
Ministra Górnictwa i Energetyki, Ministra Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Srodowiska, Ministra Przemysłu 
Lekkiego oraz na wniosek prezydiów wojewódzkich rad 
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narodowych (rap narodowych miast wyłączonych z wo
jewództw) po jednym z każdego województwa (miasta), 
a także na wniosek PolskieJ Akademii Nauk, Naczelnej 
Rady Spółdzielczej i Centralnego Związku Kółek Rolni
czych.", 

3) § 8 o'trzymuje brzmienie: 
,,§ 8.Prżewodniczącemu l członkom rady oraz członkom 
komisji powołanych pnez radę przysługuje wynagrodze
nie za udział w posiedzeniach ~ady . i komisji w wyso
kości określonej przez Ministra Finansów. Przewodniczą
cemu I członkom rady oraz członkom komisji przybywa
jącym na posiedzenia sp,oza Warszawy przysługują po
nadto zwrot kosztów podróży oraz diety według zasad 
obowiązujących dla pracowników państwowych." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Pi Jaroszewicz 

UCHW AtA NR 206 RADY MINISTR()W 

z dnia 28 lipca 1972 r. 

w spraWie ryczałtów za noclegi w pOdróżach ' służbowych. 

W celu odciążenia uspołecznionej bazy noclegowej w 
okresie .sezonu turystycz.no-wypoczynkowego Rada Ministrów 
uchwala, co następuje: 

§ L i. Pracownikowi, który~ miejscowośCi stanowiącej 
ceł podtóży ,służbowej nie koizystałz noclegu w 'hotelu iub 

innym zakładzie hotelarskim, za każdy nocleg p~zysluguJe 
ryczałt w Wysokości: 

l) 70 zł w m.st. Warszawie, 
2) 60 zł w miastach wojewódzkich, 
3) 50 '21 w miastach powiatowych, --


