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Załącznik nr 4 

WZÓR RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (RACHUNKU WYNIKÓW) DLA UBEZPIECZYCIELI 

Nazwa i adres 
podmiotu Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) 

sporządzony za okres . ..... . ........... . 
(w miliona'Ch złotych) 

Treść informacji 
Dane za rok 

ubiegły bieżący 

O 1 2 

A. Przychody (1 +2+3+4+5) 
1. Składki przypisane 
2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczen iach wypłaconych 
3. Otrzymane prowizje reasekuracyjne 
4. Przychody z lokat 
5. Inne przychody 

B. Koszty (6+ 7 +8+9 + 1 0+ 11) 
6. Odszkodowania i świadczenia wypłacone 
7. Składki z tytułu reasekuracji biernej 
8. Wzrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 

a) rezerwy składki 
b) rezerwy na odszkodowania i świadczenia nie wypłacone 
c) pozostałych rezerw 

9. Koszty akwizycji 
10. Pozostałe koszty działalności ubezpieczeniowej 
11 . Pozostałe koszty 

C. Zysk lub strata na działalności gospodarczej (A - B) 
12. Zyski nadzwyczajne 
13. Straty nadzwyczajne 

D. Zysk lub strata brutto (C+12-13) 
14. Obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty 

E. Zysk lub strata netto (D±14) 

Kierownik podmiotu 

(imię i nazwisko) 
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. ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 grudnia 1992 r. 

w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych . 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudn ia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 
111 , z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, 
z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41 , poz. 325, z 1989 r. 
Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 
443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 
i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21 , poz. 86 i Nr 53, 
poz. 251) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatku 
dochodowego od osób fizycznych od: 

1) wartości świadczeń przysługujących na podstawie 
ustaw oraz postanowień układów zbiorowych pracy: 
a) emerytom i rencistom z tytułu deputatów i innych 

świadczeń uzyskiwanych od ich byłych zakładów 
pracy, 

b) pracownikom, emerytom i rencistom oraz członkom 
ich rodzin z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych 
lub bezpłatnych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego 
oraz komunikacji miejskiej, 

c) pracownikom energetyki i innym osobom upraw
nionym do ulgowych opłat za energię elektryczną, 
z tytułu ulg w opłatach - w części . stanowiącej 
różnicę między wartością opłat których terminy 
płatności przypadają w 1992 r., ustaloną według 
taryfy stosowanej dla ogółu ludności a wartością tej 
energii ustaloną według taryfy pracowniczej, 

d) osobom uprawnionym do zwolnień od opłaty taryfo
wej za określoną w odrębnych przepisach liczbę 
telefonicznych jednostek licznikowych, 

2) emerytów i rencistów z tytułu świadczeń uzyskiwanych 
od organizacji związkowych, 

3) wartości świadczeń z tytułu prawa do korzystania z bez
płatnego mieszkania przez nauczycieli oraz dodatku 
w przypadku niekorzystania z tego uprawnienia, wyni
kających z Karty Nauczyciela, 

I 
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4) wartości świadczeń przysługujących na podstawie od 
rębnych przepisów dotyczących kombatantów oraz nie
których osób będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego z tytułu : 

a) zrealizowanych uprawnień do ulgowych przejazdów 
środkam i publicznego transportu zbiorowego kole
jowego i autobusowego oraz komunikacji miejskiej, 

b) abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych, 
telefonicznych jednostek licznikowych oraz abona 
mentu telefonicznego, 

5) jednorazowych należności pieniężnych wypłacanych 
żotnierzom i pracownikom cywilnym w związku z wy-

znaczeniem ich do składu osobowego polskiego kon
tyngentu wojskowego w ramach misji specjalnych or
ganizacj i międzynarodowych, 

6) wygranych w konkursach i grach organizowanych i emi
towanych (ogłaszanych) przez środki masowego prze.
kazu (prasa, radio i telewizja) . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów uzys~a
nych w 1992 r. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dn ia 30 listopada 1992 r. 

w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu 
przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r. 

Na podstawie§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
16 października 1990 r. w sprawie udzielania dotacji na 
wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościo
wych na budownictwo mieszkaniowe (Dz. U. Nr 72, poz. 
424) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu przeliczenia wartości wkładów lokowanych 
w 1992 r. na oszczędnościowych książeczkach mieszkanio
wych Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państ
wowego i banków spółdzielczych na liczbę m2 powierzchni 

użytkowej budynku mieszkalnego ustala się wskaźnik przeli
czeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej dla budownictwa 
mieszkaniowego spółdzielczego wielorodzinnego i jedno
rodzinnego oraz indywidualnego za III kwartał 1992 r. 
w wysokości 5.300 tys. zł . 

§ 2. Zarządzen ie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
A. Bratkowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 25 listopada 1992 r. 

w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia książki kontroli, zasad dokonywania wpisów oraz trybu powiada
miania o usunięciu stwierdzonych uchybień. 

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dn ia 1 O październ ika 
1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycz
nych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym 
(Dz. U. Nr 105, poz. 452) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania, przechowywania oraz obrotu hur
towego i detalicznego środkami farmaceutycznymi lub mate
riałami medycznymi jest obowiązany prowadzić książkę kon 
troli. 

2. Książkę kontroli należy prowadzić w siedzibie pod
miotu gospodarczego, a jeżeli podmiot gospodarczy prowa
dzi swoją działalność również poza siedzibą - dla każdej 
siedziby wyodrębn ionego obiektu (np. filia, magazyn, od
dział wytwórni, punkt obrotu itp.) . 

§ 2. 1. Książka kontroli składa się z karty tytułowej oraz 
kolejno ponumerowanych stron. 

§ 3. Książkę kontroli należy okazywać na każde żądanie 
Państwowego Nadzoru Farmaceutycznego. 

§ 4. 1. Wpisów w książce kontroli dokonuje wyłącznie 
inspektor farmaceutyczny przeprowadzający kontrolę, zwany 
dalej "kontrolującym". 

2. Wpis do książki kontroli powinien zawierać w szcze-
gólności : 

1) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, 

2) imię i nazwisko oraz tytuł służbowy kontrolującego . 

3) wzmiankę o sporządzeniu protokołu kontroli lub o od
stąpieniu od jego sporządzenia, 

4) informacje o stwierdzonych w toku kontroli uchybie
niach, doraźne zalecenia i terminy ich wykonania oraz 
uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli, 

5) czytelny podpis kontrolującego . 

2. Wzór książki kontroli stanowi załącznik do zarządze- § 5. 1. Wpis w książce kontroli nie może być wymazy-
nia. wany ani w inny sposób usuwany . 

• 


