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a) od jednej osoby za korzystanie z pomieszczenia 
z og rzewaniem - 90,00 ~łi bez ogrzewania -
70,00 zł. 

b) od kaidej następnej osoby 
45,00 zł lub 35,00 zł, 

odpowiednio 

3) za k0rzystanit~ z pomieszczeń gospodarczych do roz
mi eszczenia sprzętu wojskowego - 3,50 zl za l m t 

powie rzchnI. 

2. Stawki ' należności, o których mow a w ust. I, 
obejmują nalezność za jedną dobę. Należność oblicza się 
od czasu faktycznego zajęcia pomie!,zczeń. przy czym 
za/ kazdą rozpoczętą dobę liczy się należność jak za całą 
dol;ię · . 

3. W razie- korzystania w okresie zii kwaterow-ania 
z energii eiAktrycznej: 

1) do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych gospo~ 

darczych od godziny 2300 do .godziny -S0o oraz 
2) do innych celów nie zwią"lOych z oświetleniem 

\ 
pomieszczeń 

- wła ścicielowi (posiadaczowi) pomieszczenia przysługuje 
oplata w wysokości od{>owiadającej wartosci dodatkowo 
zużytej energii elektrycznej. ' 

§ 3. 1: Zołnierze i pracownicy cywilni oraz osoby 
towarzyszące silom 'zbrojnym w razie braku możliwości 

zakwaterowania w pomieszczeniach osób fizycznych, po
twierdzonego przez urząd miasta (dzielnicy, gminy), mogą 

kurzystać z zakwaterowania vi poko jach gościnnych ka .. 
tegorii III i IV , objętych ewidencją biur zakwaterowania, 
uiszczając należność według obowiązującego dla tych 
pokoi gościnnych cennika usług. 

2. W razie braku mcżli.wościzakwatercwania w po
koj ach gościnnych kategorii III i IV, potwierdzonego 
przez właściwe biuro zakwaterowania, osoby określone 

w ust. l, mogą korzysta ć z pokoi gościnnych kate
gorii J i II. 

§ 4. Grup~ pomiarowe topografi~zno-geodezyjne, wy
konujące zadania w rejonach ośrodków sanatoryjnych 
i wypoczynk owych, mogą k orzystać z wolnych pomilsz- . 
czeń tych ośrodków po uzyskaniu zaświadczenia -po twier-

, dzającego brak moz/iwości zakwaterowania w pok ojach 
gościnnvch, uiszczając należność za zakwaterowanie 
według cen stosowanych w tych ośrodkach. 

§ 5. Traci -moc zarządzenie Ministra Obrony Naro
dowej z dnia 2 stycznia 1975 r. w sprawie. stawek zry
czałtowanych wynilgrodzp.nia za przejściowe zakw atero
wanie- sii Zbrojn yeh w pomieszczeniach (Monitor Polski 
Nr .2, poz. 8). 

§ 6. Za rządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 
1984 r. 

Minister Obrony Narodowej: F. Si 'Nickl 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ~PłłA W WĘWNĘTRZNYCH 

z dnia 22 grudnia 1983 r. 

w sprawie ustalenia I ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użytec'znoścl "Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej (TWP)" ~ . 

/ 

Na podsta wie §, rozporządzenia . Rady Ministrów 
z dnia 4 grudnia \959 r. w sprawie nadania statutu sto
warzyszeniu wyższej użyteczności "Towarżyst~o Wiedzy 
Powszec hnej (TWP)" (Dz. U. Nr 68, poz. 420) zarządza się, 
co nast~;puje : ' 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 24 pa ździernika 1975 r. w sprawie 
ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyż,szej 

uzyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powsezchnej (TWP)" 
(Monitor Polski· Nr_ 34. poz. 209). 

§ I. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej uży- § 3. Zarządzenie wchodzi , w życie .z dniem og lo-
tecznośc i "Towarzystwo ' Wiedzy Powszechnej (TWP)". szenia. 
Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydaw-
nictwie. \ I Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 
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ZARZĄDZENlEi MINISTRA FINANSOW 

z dnia 30 grudnia 1983 r. 

. w sprawie ustalania szkód w pojazdach samochodowych osób lizycznyrh i jednostek gospoda~Jd nie uspołecznionej. 
objętych obowiązkowym ubezpieczeniem ,komunikacyjnym. / 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 
1958 r. o ubezpieczeniach 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) ordZ § 49 ust. 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 jistopilda 1981 r. w sprawie 
obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz, U. z 
1981 r. Nr 30, poz. 166 i z 1983 r. Nr 73, poz. 325) za
rządza sIę, co n."stępuje: 

§ 1. 1. 'vV obowiązkowym ubezpieczeniu kom\lnika
cyjnym auto-casc;o przez wyposażenie pojrzdu rozumie 

się sprzęt i urządzenia przewidziane przepisami o ruchu 
drogowym jako niezbędne do bezpiecznego fu.Tlkcjono-
wania poja zdu . ' , 

2. Przy ustalaniu wartó ~i;ci pojazdu do celów ubez~ 

pieczeniowych stosuje się ceny obowiązujące w · Po lskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej w uspołecznionym handlu de
talicznym w dniu ' ust alenia odszkodowania. W razie 
braku takich cen wartość pojazdu określa zakład ubez
pieczeń, uwzględniając parametry techniczno-eksploata
cyjne, kraj produkcji pojazdu i ogólny wskaźnik kształ

tujących się aktualnych cen detalicznych pojazdów. 
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§ 2. 1. Wartość pojazdu stanowi różnicę między ceną 
nowego pojazdu danej marki i typu wraz z wyposaże 

niem (§ I) a kwotą amortyzacji wynikajć)cą z okresu 
eksploatacji pojazdu. ustaloną według stawek określonych 
w załączniku nr l do zarządzenia . 

2. Kwotę amortyzacji pojazdu ustala się za każdy 

ukończony miesiąc jego eksploatacji. przyjmując Z'l po
czątek datę 31 grudnia roku ' produkcji pojpzdu. 

3. Jeżeli w pojeżdzie dokonano wymiany nadwozia 
na fabrycznie nowe. a wymiana takiego nadwozia z9stała 
udok umentowana przez poszkodowane·go. za p\lczątek 
eksploatacji pojazdu przyjmuje się datę .doko.napia odpo
wiednie j adnotacji o wymianie nadwozia w dowodzie 
rejes tracyjnym pojazdu. 

4. Jeżeli wartość pojazdu stanowi .mniej niż 30°/0 
ceny nowego pojazdu, za w'arfość pojazdu przyjmuje się 
301l/o ceny nowego pojazdu (§ 1: liSt. 2). . 

5. Na zlecenie zakład u ubezpieczeń może być usta
lon a indywiduillnie przez rzeczoznąwcę- _ wartość pojazdu 
z uwzględnien i em jego stanu fechnicznego w chwili wy-
padku. ' 

§ 3. 1. Wartość pozostałości pojazdu. tj. nie uiszko
- dzon ych części. pi z Y jffi"uj e się w wysokości 500/0 ich ceny 

z dnia ustalenia odszkodowania. pomniejszonej o war
- tość wynikającą ze stawki amortyzacyjnej. okre~lonej 
w załączniku nr l do zarządzenia. 

2. W razie przejęcia pozostałości przez jednostkę 

gospodarki uspołecznionej zajmującą się naprawą po
jazdów lub -skupem ich części. wartość pozosta łości może 
być ustalona w wysokości uzgodriionej przez zakład ubez
pieczeń z tą jednostką. 

, 

3. Jeżeli do wymi ell1Y zak walifikow ano 
(kabin ę ) pojazdu, do obllczenia odszkodow ania 
je się cenę nowego nadwozia pGmnie lsloną 

amortyzac ji uszk odzonego nadw ozia . ustaloną 
zasad określonych w § 2. . 

nadwozie 
przyjmu
o kwotę 

według 

§ 4. Jeżeli ceny częś ci -zamiennych lub zespołów 

zakwalifikowdnych do wymiany są określone jedynie w 
walucie zagranicznej. odszkodowanie w złotych ustala - się 
według bieżącego kursu walut obcych w złotych usta
lonego p rzez Pl ezesa Narodowego Banku Polskiego. 

§ 5. 1. Udział własny posiadacza pojazdu w szkodzie 
obję tej ubezpieczeniem auto-casco potrąca się w przypad
kach wymienionych w § 28 rozporządzenia Rad y Mini
sttów z dnia 30 listopada 1981 r. w spra wie otf'~wiązko
~ych ubezpieczeń komunikncyjnych (Dz. U. z 1981 r. 
Nr 30, poz. 166 i z 1983 r. Nr 73. poz. 325) w wysokości 
określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia . 

. 2. Jeżeli w okresie kolejn,ych dwóch la t t rwania 
ubezpi eczenia powstanie w~ęc e't niż jedna szkoda. Zilj 

którą wypłaca się odszkodowanie z zastosowaniem ud zia
łu własnego , udział własny posiadacza zwiększa się o 50% 
przy drugiej szkodzie . a o 1000/0 przy trzeciej i następ
nych szkodach; nie dotyciy to szkód zaistniałych w ruchu 
zagranicznym. 

~ 

§ 6. Traci moc zarzadzenie Ministra Finansów z dnia 
10 grudnia 1981 r. w sprawie ustalania szkód w pojaz
dach samochodowych z obowiązkowych ubezpieczeń ko
munikacyjrtych (Monitor Polski Nr 31. poz. 284). 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1984 r. "' 

Minister Finansów: w z. W. Bień 

Załącznik nr 1 do zarządzenia MI
nis tra Finansów z dnia 30 grudnia 
1983 r. (poz: 258) 

STAW1G ROCZNYCH ODPISOW AMORTYZACYJNYCH 
(w procentach) 

~ 

I I Pojazd używany do celów 
Lp . Rodzaj pojazdu I zarobkowyeh niezarobkowych 

1 Samochod y 'osobowe oraz przyczepy kempingo~ve i inne turystyczne I l7. 7 

2 Autobusy oraz przyczepy autohusowe - ... 
18 8 -

3 Samochody ciężarowe : 
\ , 

-- o ładowności do 2 t 18 8 
. -:- o ładowności powyżej 2 t lub z urządzeniem samowyładowczym 17 7 -4 Samochody o napędzie elektrycznym 12 5 

5 Samochody specjalnego przeznaczenia 8 5 
~ 

6 Ciągniki: , 
- "iodłowe i balastowe 17 10 
-- mne 12 8 

7 Ciągniki rolnicze 15 S 

8 Plozyczepy (naczepy) <lo samochodów· ciężarowych ł ciągników 20 . 10 

9 -Motocykle· i trójkołowce (motocykle :II wózkiem boc~D}'m) I L~ 7 

/ 
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Załącznik nr 2 do zarządLenla Mi
nistra Finansów z dnia 30 grudnia 
1983 r. (poz. 258) 

T ABEL'i UDZJAŁOW \Nl:.ASNYCH 

Rod1,aje pojazdów 

Samochody usobowe u PUjeUluoś"isilnika " ~m' ; 

du 90tJ*) 
901-1250 

l251-1500 
powyżej 1500 

Udział WlaSll)' w złutycb 

,podsta\Vuwy przy przy drugiej szko- l przy trzeciej szko-

pierwszej szkodzie dzie ! dzie i następnej 

6000 9000 12000 

8000 12 000 16 000 

lO 000 15000 20000 

12000 18000 '24000 

AI.1tohi1Sy i przyezepy .'łutobusc·wt' '. 14000 21000 28000 

10 nOl! 15000 20 OtlO Samoch,.dy ,·i\,żarow(' 8pcepdUt, "rai przyezepy do salll""llOdów " ięż aro" ycn --I 
Ciągnik, rolnicze i gąsienic",,' " oraz przy "zepy do I:ieh \--------1----- ---.1--------1 1000u I S 000 20000 

.j Dotyczy równieź przyczep kemping o\'{ych do samochodów oso.l:iowych w ru ch u zagraniclDym. 
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ZARZĄDZENIE MINISTROW ZDROWIA I OPIEIO SPOł, ECZNEJ ORAZ FINANSOW 

z dnia 30 grudnia 1983 r . 

. zmleniające zarządzenie w sprawie ustalania następstw wypadków wynildych u osób objętych obowiązkowymi 
ubezpieczenlaml komunikacyjnyini. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 
1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 
(Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. :J57, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 
i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) oraz§ 49 ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 1. W sprawie 
obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. 
z 1981 r. Nr 30, poz. 166 i z 1983 r. Nr 73, poz. 325) 
zarządza się, co ·następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministrów Zdrowia i Opieki Spo
łecznej oraz· Finansów z dnia 10 grudnia 1981 r. w spra
wie ustalani,a następstw wypadków wynikłych u osób 
objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacy j
nymi (Monitor Polski Nr 31. poz. 285) w §, 12 yv ust. I 
wprowadza się następujące zmiany: 

l) w pkt l lit. aj wyrazy ,,100 zy' zastępuje się wy
razami ,,220 zł,", 

2) w pkt 1 lit. b).wyrazy ,,50 zł" zastępuje się wyra
zami ,,110 zł", 

3) w- pkt 2 lit. a) wyrazy " ISO zł" zaste"puje się wyraza
mi ,,330 zł", 

4) w pkt 2 lit. b) w yrazy ,,100 zł" zastępuje się wy
razami ,,220 zł". 

§ 2.' Zarządzenie wchodzi v .. życie z dniem I stycznia 
1984 r. 

Minister Zdrowia I. Opieki Spr)lecznej: T. Szelachowski 
Minister Finansów: w z. W. Bień 
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ZARZĄDZENIE M ' NISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERL,UOW BUDOWLANYCH 

z dnia 19 .9rudnia 1983 r .. 

w sprawie ustalenia ceny l 01 2 p(jwierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w lelorodzinlJ.ego oraz 
jednorodzinnego w celu przeliczell wkładów aszczędnościowych za Hl32 r. 

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały nr 125 Rady Mi
nistrów z dnia 22 maia 1965 r. w sprawie dalszego roz
woju osztzędzania na mieszkaniowych ksiązeczkach 

oszcźędnościowych powszechnych kas oszC'u)dnoścj (Mo
nitor Polski z r965 r. Nr 27, poz. 136, z i971 r. Nr {iO, 
poz. 400, z 1975 r. Nr 35, poz. 212, Z 19'11) r. Nr 43, 
poz. 214 oraz z 1981 r. t--:r 19, poz. 169 i Nr 31. poz. 281), 
w związku. z § 8 u'st. 2 uchwały nr 268 Rady Ministrów 
:z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie realizacji i fin anso-

wania budownittwa mieszkaniowego (Monitor PoJ,ki 
z 1983 r. Nt 4, poz. 24 i Nr 38, poz. 220) i § 23 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3a grudnia 19B2 T.
w sprawie zasad udzielama kredytu bankowego na cele 
mieszkaniowe (Dz. D, z 1983 r. Nr L poz. 4 i Nr 54, 
poz 241 ) zarządza ' się, co następuje: 

li l. 1. W celu przeliczenia WDltości wkładów ' loko
wan}'Ch w 1982 r. na mi-cszkanre..wych

r 
książeczkach 


