
Monilor Polski Nr 11 - 172 Poz. 136 i 131' 

ze wskazaniem nazwy wytwórcy, numeru i daty decyzji o usta
leniu ceny, ceny jednostkowej proponowanej i ustalonej oraz 
daty, od której cena obowiązuje. 

§ 8. Ceny, o których mowa w §§ 2 - 4, ustalane będą na 
zasadach określonych w uchwale Rady Ministrów, z tym że 
ceny artykułów przeznaczonych na eksport ustalane będą 
zgodnie z zasadami pod1mymi w zarządzeniu Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 81 z dn ia 
31 maja 1955 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania cen na 
niektóre artykuły pochodzące z importu lub przeznaczone na 
eksport oraz opłat za usługi świadczone w obrocie zagranicz
nym za pośrednictwem przedsiębiorstw handlu zagranicznego. 

§ 9. Zarządzenie nie dotyczy wyrobów produkowanych 
wyłącznie na zaopatrzenie sił zbrojnych. 

§ 10. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 maja 1954 r. 
w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rze
miosła oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych npraw
nień do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i in
westycyjnych, produkovłanych przez p'rzedsiębiorstwa pań
stwowego przemysłu drobnego, przedsiębiorstwa przemysłu 

spółdzielczego nadzorowane przez Ministra Przemysłu Dr(;b
nego i Rzemiosła oraz przedsięl5iorstwa gospodarki ni,e uspo
łecznionej (Monitor Polski Nr A-52, poz. 697). 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogł6szenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: E. Szyt , 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 26 stycznia 1956 r. 

w sprawie trybu rejestracji roszczeń l zobowiązań ZWiąZdUych z przejęciem mienia spółdzielni przez Jednostki państwowe. 

Na podstawie § ' 10 ust. 2 uchwały nr 1019 Prezydium Rządu 
z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie źródeł pokrycia zobowi ą

zań jednostek państwowych za nabyte mienie spółdzielni (Mo
nitor Polski z 1956 r. Nr 11, poz. 135) zarządza się, co następuje: ... 

§ l. 1. Obowiązek dokonania rejestracji roszczeń i zo-
bowiązań, liązanych z przejęciem mienia spółdzielni przez 
Jednostki państwowe, obciąża: 

l) jednostki spółdzielcze, które przekazały swoje mienie je
dnostkom państwowym, 

2) nadrzędne jednostki spółdzielcze, które mają roszczenia 
do jednostek państwowych. z tytułu przejętych przez te 
jednostki przy nabyCiu mienia spółdzielni zobowiązań wo
bec scentralizowanych funduszów spółdzielczych, 

3) jednostki państwowe, które przejęły mienie spółdzielnI. 
2. NadrzędIl f' jednostki spółdzielcze mogą polecić nadzo

rowanym jednos lkom spółdzielczym dokonanie rejestracji za 
Iwoim pośrednictwem. 

3. Jeżeli jednostka spółdzielcza, ktara przekazała swoje 
mienie jednostce państwowej, połączyła się z inną jednostką 
spółdzielczą - obowiązek zgłoszenia do rejestracji roszl;:zeń 
Ipoczywa na tej jednostce. 

4. Jeźeli jednostka państwowa, która mienie spółdzielni 
przejęła, została połączona z inną jednostką państwową -
obowiązek zgłoszenia do rejestracji zobowiązań spoczywa na 
tej jednostce. 

§ 2. Rejestracji podlegają: 
I) nie pokryte przed dniem 17 grudnia 1955 r. roszcz~nia 

z tytułu naleźności za mienie spółdzielni, przejęte przez 
jednostki państwowe w trybie art. 48 ustawy z dnia 29 paź
dziernika 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. z 1950 r. Nr 25, 
poz. 232), ' uchwały Prezydium Rządu z dnia 24 czerwca 
1950 T. W sprawie przekazywania przedsiębiorstw, zakła
dów lub ich części oraz przedmiotów majątku trw,lłego 
pomiędzy państwowymi Jednostkami gospodarczymi a jpd
nostkami spółdzielczymi (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-ł8, 
poz. 911 i z 1954 T. Nr 93, poz. 1024) oraz na podstawie 
innych decyzji władz nadrzędnych, 

2) nie pokryte przed dniem 17 grudnia 1955 r. zobowiązi\nia 
jednostek państwowych z tytułu przejętego mienia spół
dzielni. 

§ 3. Podstawę rejestracji stanowią: protokół zdawczo
odbiorczy mienia spółdzielnit akt zbycia tego mienia lub innx 

dokument, stwierdzający powstanie roszczenia bądż zobowią
zania z tytułu przejęcia mienia spółdzielni przez jednostkę 

państwową. 

§ 4. Rejestracja powinna być dokonana w terminie do dnia ' 
17 marca 1956 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na formu
larzach zgłoszeń w 2 egzemplarzach według wzorów stano
wiących załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. -

§ 5. L Nie podlegają rejestracji nie pokryte przed dniem 
17 grudnia 1955 r. zobowiązania jednostek państwowych z ty
tułu zwrotu udziałów członkowskich oraz z tytułu częśd czy
stej nadwyżki, wynikającej z bilansu nabytego przedsi~bior. 
stwa spółdzielni, a przeznaczonej do podziału pomiędzy człon
ków. 

2. Należności z tytułu zobowiązań, o których mowa w 
ust. 1, powinny być wypłacone zgłaszającym się b. udziałow
com przez jednostki państwowe z własnych środków , inwesty
cyjnych w terminie do dnia 17 marca 1956 r. 

3. Po terminie wymienionym w ust. 2 jednostki państwo
we przekażą nie odebrane należności wraz z rejestrami lub 
wykazami członków jednostkom spółdzielczym wskazanym 
przez: 

1) Centralę Rolniczą Spółdzięlni "Samopomoc Chłopska" -
o ile chodzi o należności członków b. spółdzielni działa

jących na terenie wsi, 
2) właściwe centrale spółdzielni - o ile chodzi o należnośc1 

członków b. innych spółdzielni. 
Jednostki spółdzielcze, wskazane przez Centralę Rolniczą 

Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" bądź centrale spółdzięlni, 
dokonywać będą dalszych wypłat na rzecz b. udziałowców. ' 

§ 6. Jeżeli jednostki państwowe pokryły do dnia 17 grud
nia 1955 r. ze środków obrotowych zobowiązania powstałe w 
związku z przejęciem mienia spółdz ielni i z tego tytułu posia
dały do dnia 31 grudnia 1955 r. niedobory środków obroto
wych, po~inny zgłosić Bankowi Gospodarstwa Krajowego te 
niedobory w terminie przewidzianym dla rejestracji. 

§ 7. Zarządzenie nie dotyczy zobowiązań związanych z 
przejęciem przez jednostki państwowe mienia spółdzielni 
produkcyjnych. 

§ 8. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Ministel Finansów: w z! J! Trendota 
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Załaczniki do zarządzenia Ministra 
Finansów z dnia 26 stycznia 1956 r. 
(poz. 137). 

Załącznik nr 1. 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 

(Gmach Ministerstwa Finansów) 

I. Nazwa i adres jednostki spółdzielczej, która mienie prze kazała 

II. Nazwa i adres jednostki zgłaszającej 

III. Nazwa i adres właściwej centrali spółdzielni 

IV. Nazwa i adres jednostki państwowej, która mienie spółdzi eln! przej ęła, oraz nadrzędnej jednostki państwowej 

V. Na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1956 r. w sprawi e trybu rejestracji roszczeń i zobowią~ 
zań, związanych z przejęciem mienia spółdzielni prz'=z jednostki państwowe (Monitor Polski Nr 11, poz. 137) zgłaszamy 
do rejestracji następujące nie pokry te nal eżności: 

Roszczenie z tytułu : 

II przekazanych środków trwał)Jch 

b przekazanIJch środk9w obrotowlJch 

c przekazanych InwestIJcji rozpoczęt!)ch 

d przekazan!}ch inwestIJcji I kapitaln!)ch 
remontów w obiektach obclJch 

• InnIJch rozliczeń 
(wIJmienić jakich) 

VI. Wyjaśnienia: I 

(miejscowość i datal 

Podstawa przeka zania 
Data prze- Rwota rosz- Odsetki I\OSzly po~ 

Razem obliczone do organ, którIJ kazania czenia (bez stępowania 
rubryki 

wydał de- data i nr mienia spół- odse tek) 31 grudnia arhitrażo-
5, 6, 7 

cyzję o prze- decyzji dzielni 
1955 r. wego 

kazaniu zł zł zł zł 
------

2 3 4 5 6 7 8 

.............................................. ............. .. ... ... .. ... ........ ........... .. 

........ ... ................... .. .... .. ...... ... .................. .. .... _.~ ... _ .. ~ ................................. . 

· · _ u_ o "O __ O _ ___ _ _ __ _ _ ••• • ••••••• • •••••••••••• • •• • ••• • ••• • • • • • ••••• • • __ • • • • • •••••• • ••••••• • ___ •••••• a ............ . _ ......... _ .............. _ ., . ............. ........ . 

Razem a, b, c, d i e: 

I 
, 

(podpisy osób uprawnionych do zastępstwa jednostki spółdzielczej 
pod odciskiem pieczęci) 

(podpis głównego księgowego jednostki spółdzielczej) 

Przepisy o wypełnianiu formularza. 

t. W rubryce 4 należy podać datę spo rządzenia protokołu zdawczo- odbiorczego, a w razie gdy taki protokół nie był sporządzony - datlj 
faktycznego przejęcia mienia spół-clzielni przez jednostkę państwo wą. 

2. W rubryce 5 podać należy wysokość nie pokrytego do dnia 17 grudnia 1955 r. roszczenia bez doliczania odsetek i ewentualnych 
kosztów. 

3. W rubryce 6 podawać należy odsetki obliczone do dnia 31 grudnia 1955 r. w wysokości ustalonej orzeczeniem komisji arbitrażowej, 
w brak u zaś takiego orzeczenia - w wysokości 3'12°/6 w stosun ku rocznym, o ile w myśl ogólnych prze-pisów prawnych dopuszczal
ne jest naliczanie odsetek. 

4. W rubryce 7 podać należy faktycznie poniesione przez jednostk"l spółdzielczą koszty post"lpowania arbitrażowego nawet wtedy, gdy 
jeszcze nie zostały przysądzone. 

~. Część VI "Wyjaśnienia" przeznaczona jest dla podania zasadniczych danych, dotyczących wzajemnych ustaleń pomiędzy jednostka
mi spółdzielczymi a państwowymi, bądź innych jeszcze wyjaśni eń, które mają istotne znaczenie przy ocenie roszczeń, i nie s, 
objęte lIl.brykami w części V (jak protokół zdawczo-odbiorczy, akt zbycia itp.), 
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Załącznik nr 2. 

BANK GOSPODARSTWA ' KRAJOWEGO 
Warszawa, ul. Swiętokrzyska 12 
(Gmach Ministerstwa Finansów) 

J. Nazwa i adres centralispóldzielni, obowiązanej do z9łoszenia roszczeń 

II. Na podstawie zarządzenia M inistra Finansów z duią 26 slycznia1956 r. w sprawie trybu rejestracji ' roszczeń lObo-

. Lp. 

. wiąiań, iwiążanych z l)fzejęciemmienia spółdzielni przezjednoslki państwowe (Monitor Polski Nr 11, poz. 137) 'zgła
szamy zbiórczo do . rejestracji przysługujące nam w ·stosunku do jednostek państwowych następujące roszczenia z tytu
łu przejętych przez te jednostki zobowiązań wobec scentralizowanych funduszów spółdzielczych: 

I ·' 

Dala 110IllsIIInill 
roszt:zenill 

N,szwa . jedn,oslki. spól~ 
. dz1~lczej, któH\ ' zad,,

. ' Rllęł/ł ' 7.ovomił\uu.ie 

2 3 7 

., 

• 

Razem: 

III. Wyjaśnieni<l: 

~ , .~ 

(miejscowość . i d"ta) 

';(podpisY"&sóbuprawrnonyc-h ~iastęJłs'w'<l_fl~raJi >spół-dzielni 
pod odciskiem pieczęci) 

.. 
(podpi·s głównego księgBwego centrali spóldzielni) 

Przepisy o wypełnianiu formularza. 

.. 

l. W > rutlTyce 1 przez datę powstania roszczenia należy rOZUlnlec datę· protokołu zdawczo·odbiorczego, mienia spółdzielni, ·aw przypad-
·kach-gdy taki protokół nie zostal sporządzony -dalęfaktyczn ego przejęci<l mienia spółdzielni przez jednostkę państwową . 

2. W rubrykach 4, '5 i 6 nale:i',y podać wysokość nie pokrytego przed dniem 17 grudnia 1955 r. roszczenia bez doliczania odset.ek ewen
tualnych kosztów: 

3. Część III "Wy jaśnienia" przeznaczona jest dla podania zasadni czych danych, dotyczących wzajemnych lIsta.Jeń pomiędzy cenlrillami 
spółdzielnia jednostkami panstwowymi, b'ldź innych jeszcze wy jaśnień, mających istotne znaczenie dla oceny roszczeń z tytułu prze· 
lętych zobowiązalI przez jednostki panstwowe. _,~ 

---

I 
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Załącznik nr 3. 

(Formularz zgłoszenia przez je~nostkę państwową). 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

Warszawa, ul. Swiętokrzyska 12 

(Gmach Ministerstwa Finansów) 

i. Nazwa i adres jednostki państwowej, która mienie spóld zielni przejęła • 
Jednostka powiązana z budżetem • 

Część (nr i nazwa) 
Dział 

Rozdział . . . • 

II. Nazwa i adres jednostki zgłaszającej , 

I 

I 

III. Nazwa i adres jednostki spółdzielczej, która mienie prze kazała 
IV. Na . podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1956 r. w sprawie trybu rejestracji roszczeń i zobo

wiązań, związanych z przejęciem mienia spółdzielni przez jednostki państwowe (Monitor Polski Nr 11, poz. 137) zgła
szamy do rejestracji następujące zobowiązania: 

A Zobowiązania z IIJtulu 
przejęcia 

Podstawa przejęcia 

organ, który 
wydał decy
zję o prze

kazaniu 

2 

data i nr 
decIJzjl 

3 

. b Otlselki obli-
Data prze- Rw~ta z~ 0- czone do dni~ Roszty postę-

Jęcia mienia wiązania 31 d' powanIe ar- Razem m-
spóldziel- (bez odsetek) 1~;~ ~la hiluliowego bryki 5,6 i 7 

czego zł zł zł zł 

4 5 6 7 8 

Nazwa 
i adres 

wiertyciela 

9 

• . ... ~~~~.~.~~ ... ~~.~.~.~~~~ ........... _ .... ..................... . 1 ............................ ... ............. . .................................. _ .... _ ...... .......... ..... ....... . .... .......................... .... ............ . 

b środków obrotowych 

c Inwestycji rozpoczętych 

d 

• 

Inwestycji ł kapitalnych 
remontów w oblektaw 
obcych 

wpłat na rzecz 8centrall
z01vanych funduszów nad
rzędnych Jednostek spół
dzielczych 

pożyczek ze scentralizo
wanych funduszów .nad
rzędnych jednostek spół
dzielczych 

. ___ ......................... ............................................. ,.: __ :. ___ ._ ..... ::1 ................ : ..... ........................................... . 

Ił 

h 

baBkowych kredytów in
westycyjnych 

innych rozliczeń 
(wymienić Jakich) 

Razem: a, b, c, d, e, f, g i h: 

B Wysokość nie wyrównanego do dnia 31 grudnia 1955 r. niedoboru wła
snych środków obrotowych. powstałego na skutek spłaty zobowiązań 
z tytułu przejęcia mienia spółdzielni przed dniem 17 grudnia 1955 r. 

V. Wyjaśnienia: • 

zl_ ....... _._ .... _. ___ ._ ...................... _ .. ______ .. __ ._ .. _._ 

(podpisy osób uprawnionych do zastępstwa jednostki państwowej 
pod odciskiem pieczęci) 

(miejscowość i datal 

, . 
(podpis gł6wnego~sięgowego jednostki spółdzielczej) 
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Przepisy o wypełnianiu fo~mularza, 

1. W i1.lhryce4 nalei.y potlać datę sporządzenia proto~ołu zuawcZo~orlbiorczego, a w ra~ ie ~Jdy taki protokół ~ie by! sporządiony - da-
tę faktycznego przejęcia mienia spółdZlelni przez Jednostkę pan stwową· ' , ' , ' ',; ": " ,"'" . 

2 . W rubryce 5 podać należy , wysokość nie pokrytegop,rzed dnIem 17 grudnia 1955 r. zobowiązaniel bez dołiczania odsetek i ewenł, ual· 

n vch kosztów. ,' . ' . " 
3. vV ;'ubryce 6 podawać należy odsetki obliczone do dnia 31 grudnia 1955 r. w wysokości ustałonej orzeczeniem komisji athilra;·.owej , 

w braku zaś takiego orzeczenia - w wysokości 3'/2" / 0 w stosun ku rocznym" o Ue, w myśl ogółnych przepisQw prawnych dopuszcza l- • 

' . !Je jest naliczanie odsetek. .' . . ' . ' 
4.; ' W rubryce 7 podać należy faktyczme ponieSIOne przez. Jednostkę , spółdzielczą koszty 'postępowanfii arbifrażoweqo. nawet wtedy !jdy 

, " jeszCze nie zostały prżysądzone. , ' . " ,.' , 
6, ',. CzęŚć, V "Wyjaśnienia " przeznaczoną j~st dla pO,dania zasadl~ic z~ch danych,.dotycząc ych wzajemnych lIstal~ń pomiędzy jednostka

mi pallstwowymi a spółdzielczY!l1l, bądz . Innych Jesz~ze wyj35m en, które maji) Istotne znaczenie przy ocenie zobowiązuń, a nie są 
objęte rubrykami wykaZlI w CZęSĆ l IV (Jak np. protokol ./.dawczo-odbIOTCZY, akt zbyCia' ·Itp,). · 

B8 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

7 dnia 27 stycznia 1956 r. 

W ~pra~le środkÓw własnych pl'7.eznac:zonych na finansowanie iJ1Weslycji limitowych jednostek państwowYCh or~~ w sprawie 
. zwrotów środków Inwestycyjnych. 

Na p09stawie§ l pkt I { rozporządzenia Ri'.dy Mini!;trów 
. 7. dnia l ' kwietnia 1950 r. W 'sprawie zakresu ' dzialania Minis tra 
Finansów 'i zmiany z~krf'su rl z !ałania Państwowej Komisji Pla 
n.o'v,;ania . Gospodarczego (Dz. 'U. z 1950 r. Nr 22 , poz. ,188 i 'z 
i951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje: ' 

I. , Srodki własne przeznac7.0ne na finansowanie Inwestycji 
limilo\vyth_ 

, § 1: 1. Do ś i' odkó\~ vdC\sliych przeznaczonych nil JiivlIl 
, i,oWiłlJie inwestycji' , zaJ iczd Siłi : 

l) prz'einaczoną ' na finansowanie inw estycji CZ !;ŚĆ amortyza
Cji ' prz'eusiębiorstw , ' jednos te k naclzoruinwestycyjnego i 
ich zakładów produkcji p0l11ocn icz6j oraz działających na 
' zasadach "rozrachilnku qospodarczego zakładów pomocni
, t'zych jednostek budże low ych, 

2) przeznaCZOlH) na finatlsow alli e inwestycji c~ę!';ć zysku z 
działalności eKspJoil tacyjnej prz edsiębiorstw. 

3) wpływy z likwidacji środkiJ\v trwałych czynnych prz('d
siębiorstw oraz dzi<l j(1j<! cych na zasadach rozrachll';t;; li ~IO
spbdarczego żakladó';v j1omocniezychjednoste k buc!i p. to
wych, 

.oC) "inne środki własne. 
2: Zasady i tryb ak' ulł1ulacji pl:zeznaczonej nafinansowa

nie inwestycji części ,amortyzacji i zysku, jak równie:l wP.lY
,wów z likwidacji środkó,v trwałych regulują odrębne przepisy, 

§ 2, 1. Do innych ś,rodków własny,ch zalicza się, : 

l) wartość nieodplatnej robociwy użytej przy ,,,,ykonywaniu 
inw.estycji, ' , . 

2) roznicęwartości materia.lów inwestycYJnych, maszyn i 
llrządzeń wymagających montażu OI:az inwestycji rozpo
czętych, o ile wartośĆ' ta w wyniku przeszacowania jest 
wyższa od. dotychczasowej ' .wartości, . . 

3) wartośĆ nakładów inwestycyjnych ujawnionych w wyniku 

2. Zysk z dz iałalności inwestycyjnej stanowi ż ródłofi
nansowania, inwestycji w wys,okości różnicy między osiągnip"

tymi w ciągu całego roku : zyskami z dziala-lności .inwestycyj
nej a.poniesionymi w tym samym okresie stratami . Do zvskó'w 
z działalności inwestycyjilej'zalicza się związane Z tą d~ial~l- ' 
nością: 

l) kary . umowne i ev.;cintuaJne odszkod.owania otrzymane 
przez inwestora, 

2) otrzymane odse tki za zwlokę, 

3) nadwy7.ki na m<lteri aJac h oraz maszynach, urządz~ni(lch, 
nćlfzędziach i in wc n taTZlI, 

4) zobowiązania przedawnione i prekluclowane, 

5) zysk samodzielnych olidzia .łów wykonawstwa inwesty <,yj
nego, wynikający z ich kwartalnych bilansów, 

6) ewentualne inn e zyski, 

a p~n",dto tylko' w jednos'tkach nadzóru inwestycyjnego: 

7) zyski ze sprzedaży wyrobów i materiałUw, ze swia<kzenia 
usl'ug oraz z wykony'wania robót systemem gospodarczym, 

8) zyski z gospodarki ubocznej, 

9) dochody osiągnięte przy likwidacji środków trwałych, 

10) zyski zakładów p'rodukcji pomocniczej dzialających na 
zasadach pełnego w ewnętrzi1ego' rozrachunku gospodar
czego, ustalone w bilansach rocznych tych zakładów. ' 

Do strat na dzialalnoSci inwestycyjnej zalicza ,się zw iqz"me 
z tą dzi'alalnością : 

1) kary umowne i odszkodowania płacone przez inwt~stora, 

2) kary za zwłokę płacone prżez inwestora, 

3) koszty . postępowania arbitrażowego i sądowego, 

4) kary administrącyjl1e, . 

5) niedobory nie , ()b(:~ążające osób odpowiedzialnych za ich 
powstanie (niedobory nie za.w-inione), 

' 6) opłaty. postojowe, 
i~wentaryzacii, . " . 

4) "';~rtość osiągniętych podczas, działalności , inwes'ty.cyjnej , 
uzysków i produktów· ubocznych (łącznię z wartością pro()- ,,' 8) 
cuktów otrzymanych przy próbnej produkcji wykonanej 
wzwi'ązku zpióbamitechnicznej sprawnoscl oddziału 
produkcyjnego lub całego' zakładu) po potrąceniu ' ewentu-

7) koszty robót za'bezpieczających przed awariq, które riie po-

alnythkoszt6w " spl'zeda'Ży, ' 

wstały z winy wykona,vcy, ' 

Koszli związane' zuplynnienierri ' zbędhych ' remilll..!ntów ' 
maszyn i urządzeń oraz ' maleriałów zakupionych ze ,sTod
ków inwestycyjnych, 

9) koszty remontu, maszyn i urządzeń przed oądaniem ich do 
moritażu, 

6) równowartość nielegaln'ych nakładów ; inwestycyjnych (pO 
" za(wil~r'dzęniu bilansu tocZnego), ' , - ' ,, ' , 

6) zyskzdzialalności inwestycyjnej (po zahvierdzel1.1l1 bflan-
lU rocznego), ' . , ' , ,11) 

1'0) ' należności un?~r.z?ne ,zgodni,e . Z ?bQWiązującymi przt;pi~ 
sami. ,,' " ' ' 
należhoś ci :p~zedawnione 'i ' l)r~kiudowalle, 


