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lizacyjne wsL od indywidualnych go poaarstw rolnych, 
zespolow rolnik6~ indywidualnych, rol iczych spo!dzielni 
p rodukcyjnych oraz jednostek organizacyjnychkolek rol 
niczych i ich zwiqzkow, z tytlllu lIzytkowania gruntow 
po!bzonyth na terenach ponad 400 metrow nad poziomem 
morza. 

2. Przepis us t. 1 rna zastosowanie ro~niez do rni e j
scowosci szczego lnie trudnych do zasiedlenia w rejonie 
Bieszczad bez wzg1f:duna Vlysokosc pO!Qzenia nad ' pozio~ 
mem m@rza. " 

3. Mie jscowosci. do ktorych majq zastosowanie ,p . ze
pisy ust. 1 i 2,okres lq wlasciwi wojewod.owic. 

§ 2. Zarzqd za si (~ zaniechanie , na wniosek kolek 
rolniczych lub ich zwiqzkow, lIstalania zobowiqzania pie-

' ni~inego z tytulu podatku gruntowego ~ymierzanego we
dlug stawek kwotowych w miejscowoscia ch poloZonych 
ponad 400 metrow nad poziomem 'morza, okreslonych 
zgodnie z § 1 ust. 3. 

Poz. 75 j 76 

§ 3. Tracq moe: 

1) zarzqdzenie nr 160 Ministra Finansow z dnia 20 gruel
n ia 1971 r. w sprawie zwr lnien i 1I1g w podatku g n m
towym oraz w opiacie elektryfikacy jnej na niektorych 
obSZdrach wojewodz,twa rzeszowskiego, 

2) zarzqdzeriie or 72 Ministra Finansow z dnia 10 paz
dziernika 1977 r. ' w sprawie zaniechania ustalania nie 
ktorych naleznoSci zobowiqzania pieni~:i:nego dla go
spoelarstw rolnych, polo:i:onych -na terenie woje
w6d i tw jeleniogorskiego i walbrzyskiego,z tym :i:e 
poda tnic y, kiorzy na mocy § 1 ust. I tego zarzqdienia 
korzystali ze zwolnienia od podatku gruntowego ust i\
ldnego wedlug stawek kwotowych, zachowujq te 
uprawnienia do dnia 31 grudnia 1981 -r. 

§ 4. Zarz4dzenie wchodzi w zycie i dniem ogloszenia 
I mazastosowanie od roku podatkowego 1981. 

Ministe r Fii!ans6w: M.Krzak 
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ZARZJ\DZE~E MINISTRA FiNANSQW 

z dnia 17 marca 1981 r, 

~ sprawie szczeg610wych zasad gospodarowania srodkamiiunduszuprewencyjnego Panstwowego' ZakJadu 
Ubezpieczen. 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 2 grudnia 1958r. 
0' ubezpi.eczeniach majqtkowych i osobowych (Oz. U. z 
1958 LNr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. 
Nr 16, poz. 91) i § 10 rozporzqdzenia , Rady Ministr&w 
z dnia 21 lutego 19.63 r. w sprawie wsp61dzialania orga
now administracji pmistwowej Z Panstwowym Zakladem 
Ubezpieczen w zakresie ubezpieczen majqtkowych i os·o
bowych oraz w z.iIIkresie zapobi (>gania powstawaniu szkod 
losowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 8, poz, 47, 'z 1975 r. Nr 20, 
poz. 109 i z 1981 r. Nr 6, poz. 27) zarzqd!a si~, co nast~
puje: 

§ . I. 1. Fundusz prewencyjny Pa nstwowego Zakladu 
J]bezpieczeiJ. (PZU), utworzony na podstawie art. 22 . usta
wy z dnia 2' grudnia 1958 r.o ubezpieczeniachmajqtko
wych i osobowych (Oz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, Z 

1964 r. Nr 16, pm, 94 i z 1975 r. Nr 16,poz. 91), jest prze
znaczony ' na fin ansowanie bqdz udiial w finan'sowaniu 
dzialalnoSci majqcej na celu zapo bieganie powstawanill 
szkod i ograniczenie ich rozmiarow, W szczeg61nosci na 
budow~ urzqdzeri zapobiegawczych i inne przedsiElwziQ
c'ia,ktore, ma'jq qa celu wzmo:i:enie ochrony osob lull mie
nia przed szkodami i ktore wiq:i:q si~ z wykorzystaniem 
inicjatywy spolecznej (czyny>. spoleczne), oraz na pow
szechne akcje szkolen'iowe i propagandowe w zakresie za
pobiegania szkod0m lub zmniejszenia ich rozmiarow. 

2. Srodki funduszu prewencyjnego mog,! bye wydat
kowane tylko nil realizacj~ tych zadari prewencyjnych, na 
ktor e zQstaly przyznane. 

§ 2. DzialalnoU: zapobiegawcz~, finans6wanq z tundu
szu prewencyjnego, prowadzq : 

1) Centrala, oddzialy wojew6dzkie i inspektoraty PZU, 
zwane dalej "jednostkamiorganizacyjnymi PZU", viy
konujq'te zadania prewencyjne ' bezposrednio oraz 
dzialajqce jako dysponent glowny funduszu prewen
cyjnego w . zakresie zadan wykonywanych przez d ys
pontmtow bezp'0srednich, 

2) dysponenci bezposredni: 

. a) ministerstwa, urz~dy centralne i podlegle mini
stro~n zjednoezenia, przedsi~biorstwa or~z jedilOst~ 
ki i zaklady. bud:i:etowe, .' . 

, . -
b) urz~dy wojewodzkie i urz~dy miast stopnia wo je-

wodzkiego oraz podporzqdkowane radom narodo
wym stl)pn}a wojewodzkiego zjedfloczenia, przed-
s i~biorstwa, jednostki i zaklady budzetowe, . 

c) ur7-~dy miejskie, tirz~dy miast i gmin oraz urzQdy 
gmin, a tak:i:e podporzqdkowane radom narodowym 
stopnia podsta wowego przedsi~biorstwa, jednostki 
i zaklady bud:i:etowe. 

§ 3. I . OysponencibezposrednL 0 kt6rych mowa w 
§ 2 pkt 2 lit. c), zglaszaj'l projekty planow Vi zakTf~sie 
dZialalnosci zapobiegawczej wlasciwym inspektoratom 
PZU. Projekty te inspektoraty PZU przekazuj'l do od9zia- . 
lOw wojew6dzkich PZUwraz z w!asnymi wnioskami co 
do potrzeb w zakresie dzialalnosci zapobiegawczej . 

2., Oysponenci bezposredni, 0 ktorych mqw.a w § 2 
pkt 2 lit. b), zglaszajq projekty _planow w zakresie dzia
lalnosci zapobiegawczej do oddzial6w woJew6dZkich PZU. 
Oddzialy wojewodzkie PZU na podstawie proje,ktow , .pla 7 
now i wnioskow otrzyrnanych z iIispektoratow . PZU 
(ust. )), projektow pJanow zgloszonych przez dyspbn"Emt¢w 
bezposrednich, 0 ktorych mowa w § 2 pkt 2 lit. b), · oraz 
)Vlasnych potrzeb w zakresie dzialalnosci · z'apobiegawczej 
opracowuj'l projekty planow wojew.odzkichi przekazuj~ 

je do Centrali PZU. 

3. Oysponenci bezposredni, 0 ktorych mowa w § 2 
pkt 2 lit. a) , przekazujq projekty planow w zakresie dzia-
lalnosci zapobiegawczej do Centrali PZU~ , 

4. Centrala PZU . na podstawie projekt6w planow w o
Je-vodzkich i projektow planow, 0 ktbrych mowa w ust. 3, 
opracowuje roczny projekt planudzia!alnosci zapobie
gawczej. uwzgl~dniajqc pIzy tym: 
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1) anaIizy stiitystyczno-ubezpieczeniowe dotyczqce ro
dzajow i cz~stotliwosci szkod. 

2) mozliwosciwykonawcze dysI>.0nent6w bezposrednich, 

3) wysokose ~rodk6w finansQwych z funduszu prewcn
cyjnego, przeznaczonych na realizacj~poszczey61nych 
zadan, 

4r wlasne potrzeby w zaktesie d:tialii'lnosd zapobIegaw
czej. 

/ 

§ 4. 1. Central a PZU w terminie do dnia 20 grudnia 
roku poprzedzajqcego rok, ktorego plan dotyczy, zaWla
rlamia oddzialy wojewodzkie PZU, ministerslwa i urz~dy 
centralne orazpodlegle im jednostki i zaJdady budzetowe 

. oraz zjednoczenia podlegle , ministrcm . ° wysokosci przy
znanych srodk6w finansowych. 

2. Oddzialywojew6dzkie PZU , dzielq przyznane ~rod
ki funduszu prewencyjnego w 'porozumieniu z urz~dami 

w9jew6dzkimi i urz~daini miast stopnia , wojewodzkiego 
mi~dzy inspektoraty PZU oraz dysponentow bezposred
nich. 0 ktorych mowa w §' 2 pkt 2 lit. b). 

3. Inspektoraty PZU w porozumieniu z urz~dami 
miejskimi. urz~dami miast i gmin oraz urz~dami gmin 
dziel~ srodki funduszu prewencyjnego mi~dzy dysponen
tow bezposrednich, 0 ktorych mow a w § 2 pkt2 lit. c). 

-4. Zjednoczenia podlegle ministrom oraz zjednoczenia 
po'dporzqdkowane radom narodowym stopnia wojewodz
kiego dziei.!4 srodki ll!nduszu prewencyjnego pomi~dzy 

:t:grupowane przedsi~biorstwa W zaleznosci od potrzeb.i ze 
wskazaniem za,dan , prewencyjnych, zawiadamiajqc 0 tyro 
pOdziale wlasciwe jednostki organizacyjne PZU; 

5. Podziai srodkow funduszu prewencyjnego powinien 
bye dokonany ao dnia 15 stycznia roku, ktorego plan do
lyczy. 

6. Jednostki organizacyjne PZU oraz dysponenci bez
posredni (§ '2 pkt , 2) opracowujq roczne plany realizacji 
iadan prewencyjnych stoso~nie do przyzolmych na ten 
eel srodkow funduszu i podzialu rzeczowego zdd,an. 

,§ 5. 1. Dysponenci bezpo~red!li funduszu prewencyj
nego, b~dqcy jednostkami i zakladami budietowymi, sto
sujq w planowaniu" ewiderieji 1 sprawozdawczosci dla 
poszczegolnych rodzaj6w 'dochod6w i, wyda,tkowpodzial
ki oj.reslone w przepisacb ° klasyfikaeji dochod6w iwy
datk6w budzeto.wych. a pomidto klasyfikacj~ tytul6w 
ustalon'l w zalqczniku do zatz'ldzenia. 

2. Dysponenei bezpo~redni b~dqcy priedsi~biorstwami' 
stosujq eWidencj~ szczegolowq ustalonq dIa- funduszy spe
ejalnych 

§ 6: 1. Srodki fund~szu prewencyjnego przekazujq: 

, 1) Centrala PZU - dysponentom bezpo~rednim, 0 ktO
ryehmowa w § 2 ; Jlkt 2 lit. a).z wyjqtkiem ' przedsi~
biorstw, 

2) terenowe jednostki organizaey jne PZU - dysponen
tom bezposrednim. 0 ktoryeh mowa w §2 ,pkt 1 
lit. b) i c). 

- 3) zjednoczefiia 
st'wom. 

zgrupo'wanym w nlch przedsi~bior-

' . 

2. Przekazimie ~f.Odkow fund uszu , preweneyjnego na
st~puje w telminaeh wynikajqcyeh z aktualnychpctrzeb 
i przebieg~ realizaeji zadau. 

§ 7. Srodki funduszu prewencyjnego gromadzq: 

1) PZU - na odr~bnym rachunku bankowym. 

2) dysponenei bezposredni: 

B) b~dq<;y jednostkami budZetowymi - naodpowied
nim iachunkusrodk6w funduszy specjalnych (jako 
~rodki specjalne typu 02 "Seentralizowime akcje 

- gospodarcze"). 

b) b~dqcy 'jednostkami na rozraehunku gospodar. 
czym - na odpciwiednim .rac.hunku srodkow fun
duszy specjalnych; 

c) b~dl\cy zakladami budzetowymi - na raehunku 
rozliczeniowym. 

§ 8. Srodki funduszu preweneyjnego nie wykorzysta
ne przez dysponenta bezposredniegopo wykonaniuzada- ' 
nia lubprzeznaczone na zadal1ia. kl6re ' nie mogq bye wy
k!JnJ.ne', 'alba wydatkow.ane niezg'odnie ' z przeznacze-

-'niem , -podlegajq zwrotowi najpMniejdo d-nia -31 marca 
r()ku nast~pnego na ,rachunek jeduostki organizaeyjnej 
PZU, ktora te srodki przydzielila. . 

§ 9. Dysponenci bezposredni. 0 ktorych mowa w § 2 
pkt 2 lit. a), oraz oddzialy wojewodZkie PZU m6gq doko
nywae zmian w planach dzialainos.ei zapobiegawczej w 
odniesleniu do podzialu na zadania rzeczowe. jak rqw- 
niez - co do, poszczegolnyeh dysponentow bezposred
nich - w zakresie ustalonYIll przez Central~ PZU. 

§ 10. W zakresie iinansowania in_westycji ,I remontow 
I: funduszu prewencyjnego -obj~tyeh planami resortowymi 
i terenowymi stosujesi~ przepisy w sprawiezasad .finan
sowania inwestycji remont6w w jednostkach gospodarki 
uspolecznionej. ' 

§ 11. Bezposredni. nadz6r nad gospodarowaniem srod
kami funduszu prewencyjnego, przydzielonymi dysponen

. tom bezposrednim. sprawujq jednostki organizacyjne 
PZU -w' zakresie wyn,ikajqcyin z planow. dzialalnosci za" 
pobiega",tzej. 

, 
§ 12. Zarzqdzeni(i! wehodzi w zycie z dniem oglosze-

nia. 

Minister FinariS6w: M. ~[zak 
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Tytul I 
44951 
44952 
44953 
44954 
44955 
44956 
44957 
44958 
60951 
60952 
60953 
60954 
60955 
76951 
76952 
76953 
76954 
76955 
82951 
85951 
85952 
88951 

Zalqcznik . do Zar2ildzenia Ministr.! ' 
Finans6w Z.' duia 11 marca 1981 r. 
(poz. 16). 

K I a s y f i k a cia ty t u low 

stosowana w ~rodkachspecjilmycb" typu 02 - Scetliralizowane akcje gospodarcze, 
tworzonych z prze,)ewow iuntluszu preweuC'yjnego .. PZU. 

N a zwa 

Rozw6j budownictwa ognioodpornego na wsi 
Rozw6j nowoczesnych Tozwiqzan pod · wzgl~dem zoohigienicznyrn w budownictwie inwentarskim 
Propaganda bmlownictwa ognioodpornego na wsi 
Zaopatrzenie wsi w wod~ pitnq 
Zabezpieczenie upraw od pc)wodzi 1 innych klE)sk iywiolowych 
Propag anda zoohigieny i profilaktyki weterynary jne j 
Poprawa warunk6w bezpieczenstwa i higieny pracy w rolnictwie 
Zaopatrzenie wsi w wod~ dlacel6w gasniczych 
Diagnostyka samochodowa 
Likwidacja niebezpiecznych od'tink6w dr6g lokalnych 
Badania psychofizjologicznekierowc6w 
Rozbudowa srodk6w lqcznosci na wsi 
Propaganda zapobiegania wypadkom 
Techniczne zaplecze strazy pozarnych 
Szkolenie przeciwpozarowe 
Propaganda przeciwpozarowa 
lnne c'!.kcje przeciwpozarowe ,{ ' J 

Likwidacja nieb~zpiecznych odcink6w dr6g w miastach 1'1 

Obiekty do nauki ruchu drogowego oraz' zabezpieczenie przed wypadka~i w szkolacn 
Osrodki zdrowia na wsi 
Rehabilitacja pouraz'owa [ kardiologiczna 
Bezpieczenstwo w miejscach kctpieiciwych 

! ~-: 

KlasyfikacjE) paragrafowq koszt6w stosuje si~ zgodniez zarzqdzeniem Ministra Finans6w z dnla 28 lutegQ 1979' f. 
w sprawie klasyfikacji dochod6w wydatk6w budzetu centralnego i budiet6w terenowych (Monitor Polski Nr 8. 
poz. 55): 

Oplala za prenunieratEl Mop.itora Polskiego wynosi: rocznie 400,- zt. p61rocznie 250,- zt. 

PrenumsratEl na rok nastElpny (roCZ!HI lub p61rocz1l4J przyjmuje si~ do' dnia 31 pazd'l.ier
nika. PrenumeratEl moina zglaszac za ( p61rocze biei,!cego roku do dnia 31 marca, 
za II p6Jrocze bildiza caly biez4cy rok - do ~ dn~a 30 wrze~nia. Do iibonent6w. kt6rzy 
oplacli prenumeratEl. po tyen terminach. wysylka pierwszych .numet6w dokonana zosta
nie Z op6inieniem. a ponadto zostaOil policzone koszty pr.zesylki. Oplata ,za 'prenume
ratEl powinna bye dokonana pizelewem lub trzyodcinkowym pTZekazem pocztowym 
na ' konto Admiolstracji Wydawoictw UrzEldu Radv Ministrow w Narodowym Banka 
Polskim IV Oddzial Miejs~1. Warszawa nr 1049-3157-222. Raehunk6w za prenumerat41 
nie wystawia siEl N4 odcinku wplaly naleiy podac dokJadn4 nazwEl instytucji (bez 
skr6t6w). dokla~ny adres Z numerem kodu pocztowego oraz liczblt zamawianych 

egzemplarzy Monitora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora ' Polskiego nabywac moina w punk tach sprzedazy 
w. Warszawie; al. ( Armii Wo-jska Polskiego 2/4.' .. Oem Ksi4iki". - KsiElgamia 
Prawno-Ekonomicznll - . ul. Zurllwia 1. kiosk .. Domu Ksi4iki" wgmachus4d6w -. 
aL Gen: Swierczewskiego 121 I w kasa~h S4d6w w Bialymstoku. BJeJsku-Bialej. Byd
goszczy. Bytomiu. Cieszynie. CZElstochowie. Gdaftskli. Gdyni. Gliwicllch. $aliszu. Kato
wicach. Kielcach. KOlliniei Koszalinie. Krakowie. Lublinie. lodzi; Olsztynie. Opolu. 
Ostrowie Wielkopolskim. Po:tnaniu, Radomi-u. RzesZ'Owie. S'lczecinie. Tamowie. TGru
niu. Watbrzychu .,. tymczdSOW<l siedzibil w Swidnicy. Wroclawiu. Zamosciu i ZieloneJ 
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