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2) świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy, a jeżeli 
okres pracy był krótszy niż - rok, świadectwo pracy 
również z poprzednich zakładów pracy za okres Co 

najmniej l roku, 
3) adnotacje w dowodzie osobistym (tymczasowym za

świadczeniu tożsamości) o zatrudnieniu i o miejscu 
stałego zamieszkania, 

~) adnotacje w pracowniczej legitymacji ubezpieczenio
wej o zatrudnieniu w poprzednich miejscach pracy, -

Poz. 16~ f 161" 

4. Charakterystyka personalna kandydata do pracy 
powinna uwzględniać w szczególności: • 

l) przebieg pracy zawodowej, w tym: 
a) liczbę lat pracy w zawodzie podejmowanym oraz 

częstotliwość zmian miejsca pracy, 
b) ocenę kwalifikacji i umiejętno~ci zawodowych kan

dydata ze zwróceniem szczególnej uwagi na zajmo
wane przez niego stanowiska pracy, zaszeregowania 
w poprzednich miejscach pracy, przeciętną wyso
kość zarobków, doskonalenie kwalifikacji zawodo
wych w czasie pracy, uzyskane awanse i wyróżnie-

5) zaświadczenie o dochodzie (przychodowości), wydane 
przez właściwy organ administracji państwowej, jeże-
11 kandydat lub jego współmałżonek albo zamieszkali 

"z n im we wspólnym gospodarstwie domowym rodzice Hi 
ma ją inne poza pracą najemną żródło utrzymania (nie- ' 2) 
ruch omość rolną, gospodarstwo warzywnicze lub ho
dowlane, warsztat rzemieślniczy, przedsiębiorstwo han
dlowelub przemysłowe). 

nia, 

sposób rozwiązania stosunku pracy w poprzednim 
miejscu pracy, a jeżeli ostatnio kandydat pracował 
krócej niż rok, także w poprzednich miejscach pracy, 
ze wskazaniem przyczyn zmiany miejsca pracy, jeżeli 
odejście z pracy nastąpiło z inicjatywy pracownika, 

2. Shl'żba pracownicza na podstawie dokumentów wy
mienionych w ust. 1 i kwestionariusza osobowego oraz 
rozmowy przeprowadzonej z kandydatem ustala wstępnie, 
w porozum ien i LI z kierownikiem komórki organizacyjnej, 
w której ka ndydat ma być zat rud niony, czy odpowiada on 
warunkom wymaganym _ do zatrudnienia na proponowa
nym stan owisku pracy. 

3. W razie wstępnego zakwalifikowania kandydata 
slużba pracownicza przedstawia komisji do spraw przyjęć: 

l) dokum enty wymagane od każdego kandydata do pra-
c..y (ust. 1 pkt 1, 2 i 5), 

2) kwestiqna riusz osobowy, 

3) charakterystykę personalną, 

4) dokumenty wymagane w myśl" odrębnych przepisów 
do obsadzenia proponowanego stanowiska pracy. 
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3) określenie - w odnie-sieniu do kandydatów zamiej
scowych - odległości od stałego miejsca zamieszka
nia oraz " czasu dojazdu ze wskazaniem dostępnego 
środka lokomocji -qraz ewentualnym wskazaniem fak
tycznego miejsca pobytu (np. w razie zameldowania 
na pobyt czasowy w kwaterze prywatnej lub w- wy
najętym pomieszczeniu), 

4) warunki rodzinne z uwzględnieniem w szczególno-ścf 
liczby dzieci i innych członków rodziny pozostających 
na utrzymaniu kandydata, obowiązku alimentacji, 
a także liczby członków rodziny pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym oraz przeciętnego 
miesięcznego d"ochodu na l członka rodziny, 

5) Inne informacje istotne do oceny zasadności przyję
cia kandydata do pracy. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 27' sierpnia 1976 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie norm szacunkowych budynk6w I mienia podlegających obowiązkowym ubez
pieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków. 

Na podstawie art. 6 ust. t ustawy z dnia 2 grudnia 
1958 r. o uhezpieczeniach majątkowych i osobowych 

/ (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 
i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) i § 9 rozporządzenia Rady Mi. 
nistrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie obowiązko
wych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodar
stwach rolnych (Dz. U. z 1974 r. Nr 49, poz. 303 i z 1976 r. 
Nr 30, poz. 176) zarządza się, Co następuje: 

§ l. W części B załącznika nr l do zarządzenia Mi
nistra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie norm 
szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiąz
kowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych bu
dynków (Monitor Polski Nr 21, poz. 127), wprowadza się 
następujące zmiany: 

l) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Wartości normowe - w zależności od obszaru ~ 
w IV klasie gleby wynoszą: 

Obszar użytków rolnych 
gospodarstwa w ha 

l 

0,51-0,75 
0,76~I,OO 

1,01-1,25 
1,26-1,50 
1,51-1,75 
1,76-2,00 
2,01-2,25 
2,26-2,50 
2,51-2,75 
2,76-3,00 -
3,01-3,25 

Wartość normowa w tys. zł 

ziemiopIo- mienia trzody 
dów ruchomego chlewnej 

2 3 4 

6,3 62,5 2,6 
8,8 62,5 3,7 

11,3 62,5 4,8 
13,8 67,5 5,9 
16,3 73,8 7;0 
18,8 80,0 8,0 
21,3 85,0 8,9 
23,8 91,3 9,5 
26,3 96,3 10,0 
28,8 102,5 10,6 
31,3 107,5 11,& 
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1 I 2 I 3 I 4 

3,26-3,50 33,8 112,5 11,2 
3,51-3,75 36,3 118,8 11,5 
3,76-4,00 38,8 123,8 11,8 
4,01-4,25 41,3 130,0 12,0 
4,26-4,50 43,8 135,0 12,2 
4,51-4,75 46,3 141,3 12,6 
4,76-5,00 48,8 146,3 12;8 
5,01-5,50 52,5 153,8 13,2 
5,51-6,00 57,5 163,8 13,8 
6,01-6,50 62,S 175,0 14,3 
6,51-7,00 67,5 185,0 14,9 
7,01-7,50 12,5 195,0 15,4 
7,51-8,00 77,5 206,3 15,7 
8,01-8,50 82,5 216,3 16.1 
8,51-9,00 87,5 226,3 16,4 
9,01-9,50 92,5 236,3 16,8 
9,51-10,00 97,5 N6,3 17,3 

10,01-10,50 102,5 256,3 17,3 
10,51-11,00 107,5 265,0 17,3 
n,01-11,50 112,5 272,5 17,3 
11,51-12,00 117,5 281,3 17,3 
12,01-12,50 122,5 288,8 17,3 
12,51-13,00 127,5 297,5 17,3 
13,01-13,50 130,0 305,0 17,3 
13,51-14,00 135,0 313,8 17,3 
14,01-15,00 145,0 326,3 17,3 
15,01-16,00 155,0 343,8 17,3 
16,01-17,00 165,0 360,0 17,3 
17,01-18,00 175,0 377,5 17,3 
18,01-19,00 185,0 393,8 17,3 
19,01-20,00 195,0 411,3 17,3 
20,01-21,00 205,0 427,5 17,3 
21,01-22,00 215,0 445,0 17,3 
22,01-23,00 225,0 461,3 17,3 
23,01-24,00 235,0 478,8 17,3 

1 I 2 I 3 I 4 

24,01-25,00 245,0 495,0 17,3 
25,01-26,00 255,0 512,5 . 17,3 
26,01-27,00 265,0 528,8 17,3 
27,01-28;00 275,0 546,3 17,3 
28,01-29,00 285,0 562,5 17,3 
29,01-30,00 295,0 580,0 17,3 
30,01-32,00 310,0 601,3 17,3 
32,01-34,00 330,0 628,8 17,3 
34,01-36,00 350,0 657,5 17,3 
36,01-38,00 370,0 685,0 17,3 
38,01-40,00 390,0 713,8 17,3 
40,01-42,00 410,0 740,0 17,3 
42,01-44,00 430,0 768,8 17,3 
44,01-46,00 450,0 796,3 17,3 
46,01-48,00 . 470,0 825,0 17,3 
48,01-49,99 490,0 852,5 17,3 

50,00 500,0 866,3 17,3" 

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6. Na działkach o obszarze użytków rolnych do 
0,5 ha, bez względu na klasę gleby, wartość nor
mowa wynosi: 

1) dla mienia ruchomego - 62,5 tys. zł, 

2) dla ziemiopłodów -- 4 tys. zł." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosienia 
z mocą od dnia 14 lipca 1976 r. 

Minister Finansów: H. Kisiel 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 1 września 1976 r . 

. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń dla nIektórych grup podatników. I 

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 paździer
nika 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, 
!poz. 452 z póżniejszymi zmianami) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. Od' wynagrodzeń nie wynikających ze stosunku 
pracy, otrzymywanych przez: . 

1) osoby zatrudnione przy sprzedaży losów loterii Pol
skiego Monopolu Loteryjnego, 

2) wiejskich przodowników kontraktacji, 
pobiera się podatek od wynagrodzeń według skali okreś
lonej w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
5 stycznia 1953 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych 
w podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 1, poz. 1). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: H. Kisiel 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 1 września 1976 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia nIektórych przychodów podlegających opodatkowaniu 
według przepisów o podatku od wynagrodzeń. 

Na podstawie art. 2 llst.3 pkt 2 lit al dekretu z dnia 
16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. 

z 1963 T. Nr t t, poz. 60 z później5zymi zmianami), art. 5 
ust. 1 pkt 17 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o po-


