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20 miejsc noclegowych; nominalną liczbę noclegów w czerwcu obliczymy w następujący sposób: 5 x10 + 5 x 
15 + 5 x 20 = 225; 

- nominalna liczba pokoi w miesiącu (rubr. 2) - to suma pokoi przygotowanych w każdym dniu działalności 
obiektu; zasada obliczeń jest taka sama jak dla miejsc noclegowych; np. obiekt był czynny od 1 do 25 maja, 
tj. 25 dni; w dniach od 1 do 10 V przygotowano 15 pokoi, od 11 do 20 V - 20 pokoi, a od 21 do 25 V - 22 
pokoje; nominalna liczba pokoi będzie wynosić: 10 x 15 + 10 x 20 + 5 x 22 = 460; 

- korzystający z noclegów (rubr. 3 i 4) - to liczba osób, które rozpoczęły pobyt w obiekcie w danym miesiącu 
(tj. zostały zameldowane); oznacza to, że osoby przebywające na przełomie dwóch miesięcy powinny być 
liczone jeden raz; wyjątkiem od tej zasady są osoby przebywające na przełomie września i października; ze 
względu na nowy okres sprawozdawczy, osoby te należy wykazać we wrześniu, a także w październiku w 
nowym sprawozdaniu; nie należy wykazywać osób, które wniosły opłatę, ale z usług nie skorzystały; 

- udzielone noclegi (rubr. 5) - to liczba osób pomnożona przez liczbę dni (nocy) ich pobytu, np. 5 osób x 3 
noclegi + 2 osoby x 8 noclegów +12 osób x 1 nocleg = 43; dla hoteli, moteli i pensjonatów należy wykazywać 
wynajęte pokoje, a nie noclegi zrealizowane; 

- wynajęte pokoje dla hoteli, moteli i pensjonatów - to suma pokoi wynajętych w każdym dniu działalności 
obiektu, bez względu na liczbę osób nocujących w tych pokojach. 

Dział 6. Turyści zagraniczni według obywatelstwa 

Źródłem danych do tego działu są zapisy w książce meldunkowej dotyczące obywatelstwa turystów 
zagranicznych. 

Dane należy podać za cały okres sprawozdawczy; dane wykazane w rubr. 1, wiersz 01 powinny być zgodne z 
danymi wykazanymi w dziale 5, wiersz 01, rubr. 4, natomiast dane wykazane w rubryce 2 - z rubryką 6 działu 5. 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 26 lipca 1996 r. 

w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. 

Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211) ogłasza się, że 
w okresie od dnia 1 września 1996 r. do dnia 30 listopa
da 1996 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym 

mowa wart. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 
291,60 zł. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: A. Bączkowski 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 30 lipca 1996 r. 

w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha prze
liczeniowego. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym:; (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, 
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) 
ogłasza się, że roczny przeciętny dochód z pracy w rol-

nictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego 
począwszy od dnia 1 lipca 1996 r. wynosi 998 zł. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: A. Bączkowski 


