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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOSCI 

z dnia 28 marca 1963 r. 

w sprawie trybu uzgadniani.a cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe, wykonywane 
dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego 

i jednostki spółdzielcze. 

Na podstawie art. 2 i 3 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. ' 
o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31. 
poz. · 122) .oraz § II uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 
5 lutego 1963 r. w spraw,iecenlirtykułów nietypowych 
i opłat za' nietypowe usługi 1roboty) ' przemysłowe wykony
wane na rZeCZ jednostek g6spodarki uspołecznionej (Monitor 
Polski Nr 17, poz. 9ó) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w przepi,sacll -zarządzenia jest mowa o arty
kułach nietypowych, rozumie się przez to również nietypowe 
usługi (roboty) przemysłowe. 

§ 2. Ceny niet) powych artykułów produkowanych dla 
jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa 

podległe Komitetowi Drobnej Wytwórczości, przedsiębiorstwa 
państwowego przemysłu terenowego oraz przez jednostki 
spółd7.ielcze uzgadniane są w drodze porozumienia wyko
nawcy z zamawiającym w trybie określonym w zarządzeniu. 

§ 3. 1. Podstawą do uzgodnienia ceny (§ 2) jest kalku
lacja planowanego kosztu własnego, sporządzona przez ' wy
konawcę po otrzymaniu przez nieno zamówienia . 

2. Kalkulacja planowaner.fo koszlu własnego powinna 
. być sporządzona zgodnie z zasadami kalkulacji kosztów obo
wiązującymi wykonawcę i według ' wzorów obowiązujących 
w tym zakresie. 

3. Przy sporządzaniu kalk\1łacji, o której mowa w ust. 2, 
należy uwzgl ęd nić zysk, ja~d wykonawca osiąga na produk
cji najbardziej zbliżonych artykułów typowych, jednak nie 
wyższy niż przeciętny zysk osiągany w danym zakładzie. 

4. J eoż.eli reny wyrobów typowych najba.rdzie j zbliżo
nych do artykułu nieiypowego (ust. 3) nie pokrywają kosztu 
ićh prodllkcji, naleoż.y w kalkulacji arlykułu nietypowego 
uwzględnić zysk w wysokości nie przekraczającej 5% . 
. S.Przez produkcję najbardziej zbliżoną do produkcji da
nego wyrobu nietypowego rozumieć należy produkcję po
szczególnego artykułu lub grupy artYKułów dających się po
równać z artykułem nietypow"m pod wzglE;dem przeznacze
nia lub technologii w.ytwarzania. 

6. Przeciętnym zyskiem osiąganylll w danym zakładzie 

(ust. 3) jes t zysk wykazany w procentach w ostatnim rocz
nym zamknięciu bilansowym. 

§ 4. 1. W wyjątkowych przypadkach (np. przy nietypo
wych skomplikowanych remontach i produkcji skomplikowa
nych maszyn i urządzeń), gdy w chwili zawierania -o umowy 
dane dotyczące warunków technicznych nie pozwalają na 
-sporządzenie dokładnej kalkulacji, wykonawca sporządza je
dyn.iekalkulację orientacyjną, na podstawie której uzgad
niana jest wysokość limitu ceny artykułu nietypowego. 

2. Jeżeli określony żostał limit ceny, cenę ostateczną 

określa się na podstawie kalkulacji wynikowej. Jeże li cena 
określona na podstawie kalkulacji wynikowej jest wyższa 
od limitu ceny (ust. 1), za cenę ostateczną przyjmuje się cenę 
równą limitowi. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zamawiający 
wprowadza zmiany w dokumentacji technicznej lub w warun
kach dostaw, mające zasadniczy wpływ na cenę wyrobu, 
strony powinny odpowiednio zmienić ustalony limit ceny. 

§ 5. 1. Kalkulację artykuluniety'powego wykonawca 
przesyła zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
zamówienia . 

2. Jeże li zamówienie dotyczy ' skomplikowanego artyku
łu nie typowego, termin opracowania kalkulacji (ust. 1) m:Jże 

być przedłużony "Y drodze pisemnego porozumienia wyko-
nawcy z zamawiającym. , 

§ 6. 1. Uzgodnienie ceny następuje przez pisemne po
twierdzenie przez zamawiającego akceptacji ceny w ciągu 

7· dni od daty otrzymania kalkulacjCsporządzonej przez wy
konawc.ę .. 

2. Zamawiający może w ciągu 7 dni od daty otrzymania 
kalkulacji zgłosić wykonawcy na piśmie zastrzeżenia doty
czące poszczególnych pozycji kalkulacji lub wysokości ceny. 

3. W ra z.ie zgłoszenia zast.rz.f'Żeń (ust. 2) w ykonawca w 
ciągu 7 dni od daty otrzymania zastrzeżeń zawia.~amia za-
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mawiająceuo ' o przyjęciu zastrzeżeti, uzgqdJ,1ieniu ceny 'bądż 
o odrzuceniu zastrzeżeń. 

§ 7. 1". W razie nieuzgorlnienia ceny artykułu niety po
wego pomiędzy zamawiającym. a wykonawcą, którym jest 
przedsiębiorstwo państwowego PrzemysIu terenowe go lub 
przedsiębiorstwo państwowe 'pod ległe b ezpośrednio Komite
towi Drobnej \Vy twórczości - c enę t ę na wniosek wyko
nawcy usta.la Paewodniczący Komitetu Drobne j W ytwórczo
ści w porozumieniu z ministrem nadzorujqcym zamawiają
cego. 
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2. W razie nie uzgodnienia ceny artykułu ' nietypowego 
pomiędzy' zamawiającym. a wykonawcą, który m jest . jednost

, 'ka sp6łdzielcza, cenę tę na wniosek wykonawcy ustalaWo
jewódzka komisja cen (Komisja Cen m. st. Warszawy) wła
ściwa dla siedziby wykonawcy. 

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania w przypadkach , ~ 
pn.ewidzianych w § 9 ust. 4 cytowane j na wstępie uchwały. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości: 
W , LecliowiCz .' 
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" , OBWIESZCZENIE .. MIN.fSTRA FINANSOW 

z dnia 8 kwietnia 1963 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu . uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 Iistb~aii~1960 r. w sprawie zasad 
gospodarki finansowe) państwowych przedsiębiorstw przemyslo~Y,cbobi~ty~b, planQw~iem. c~ntrąlnym. 

1. Na podstawie § , 2 uchwały nr 57 Rady Ministrów 
z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniającej uchwałę w s prawie 
zasad gospodarki finansowej państwowych przedsi ębiorstw 

pf7.emysłowych objętych planowaniem centralnym (Monitor 
,Polski Nr 14, poz. 77) ogłasza się \Iv załączniku do niniejsze
go obwieszczenia jednolity tekst uchwalynr 387 Rady Mi
nistrów z dn ia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospo
darki finansow e j państwowych przedsiębiorstw przem,ysło
w ych objęJyc4 " p.lęnowa!1,i ęm , centralnym (~onitor Polski 
z 1960 r. Nr 91, poz. 411, z 1-961 r. Nr 79, ppz. 329 i z196~ r. 
Nr 14, poz. 77) z tlwzględnieniem zmian wynikających z prze
pisów. ogloslonyr;:h przed dniem wydania jednolitego tekstu 
i z zastosowanieln. ciągłej numeracji ,rozdziałów,. par,agrafów, 
ustępqw i punktÓW. . 

: '. ; -, . -~ , . . . 
2. J ednolity tekst uchwały nr 387 Rady Ministrów 

2 dn ia 17 listopada 196q r. nie obe jmuje: 

1) §§ 38 ust. 2, 73 i 79 , uchwały nr, 387 Rady Ministrów 
z dnia 17listdpada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki 
finanso wej państwowych przedsiębIo'rst i ' przemysłowych 
i ich z'jednoczeń objętych plilllowani em centralnym (Mo
nitor Polski Nr 91,poz. 411) w brzmieniu : 

.,,§ 38. 2. W razie zn:miejszenia normatywu środków 
obrotowych zwolnione w tej drodze środki 

przeznacza się na fundusz inwestycyjno-remon
towy przedsiębiorstwa . Srodki te wpływają na 
rachunek funduszu inwestycyjno-remontowego 
przez : rachunek funduszu rozwoju. 

I 73. 1. W celu zabezpieczenia rozmiarów inwestycji 
przedsiębiorstw w ramach .określonych w Na
rodowym Planie Gospodarczym na rok 1961 
upowa żnia si ę PrzewodnicząceUo Komisji Pla
nowania przy Rad7.ie Ministrów w porozumie
niu z ,Ministrem Finansów do wprowadzenia na ' 
okres roku 1961 ograniczenia dysponowania 
przez przedsiębiorsl wa funduszem in westycyj
no-remontowym na cele inw estycyjne - do 

. ,rozmiarów wynikających z . ustalonego limitu , 
, , ,, ' inwestycji. 
"I· 2. Ograniczenia, o których mowa W ust. 1, nie dD-
" . .' ", , tyczą inwestycji finansowanych z funduszu po-

stępu technicznego. 

3. Przewodniczący ' Komisji PlanoW,ania , przy , Ra~ " 
dzie Ministrów w porozumieniu ' Z Ministrem 
Finansów może ust.alić, że ograniczenia, · o któ
rych mowa w u<;t. 1, nie mają zastosowania do 
niektórych rodzaj ów in.westycji, ni e obciążają

cych bilansu' robót bud owiano-montażowych 
i zaopatrzęnia materiałowo-technicznego, a w 
szczególności '\41 :zakresie dotyczącym , nakla- ' 
dą}\';na : \ o' 

l) s'Lybko rentujące , się ,inwestycje, produk-
cyjne; . 

2) inwestycje zwiąl.ane z rozwojem produkcji 
eksportowej lub a iftyimportowef; ' ' , 

3) zakupy maszyn, g'rządzeń i a :1aralury - pro- , . , 
dl1kow'imych vi kraju, a nie stanowiących 
artykułów deficytowych; 

4) zakupy maszyn, u f7:ąd7 f' l'! oraz innych goto
wych dóbr inwestycyjnych, pochodzących 
z ponadplanQwe j produkcji krajowej; 

5) drobne roboty budowlano-montażowe, wyko
nywane systemem gospodarczym w ramach 
posiadanego zaopatrzenia materiałowo-tech

nicznego lub z materiałów pochodzących ze 
żróde ł lokalnych. 

§ 79. Uchwała wchodzi w życie z dniem t stycznia 
1961 r., z tym że w 1961 r. obowii'ł7liją dotych
czasowe . zasady tworzenia funou<;z.\.l rozwoju ' 
przedsiębiorst w funduszu rezerwowego zje dno
czeń oraz za sady podziału funduszu ,amortyza
cy jnego."; 

przepis § 38 ust. 2, o którym mowa w niniejszym punk
cie, obowiązuje do dnia 31 grudnia 1963 r.; 

2) §§ 3 I 4 uchwały nr 57 Radv Ministrów z dnia 29 stycz
nia 1963 r. zmieniającej uchwałę w SIJrawie zasad go
spodarki finansowej pal'lstwowych przedsiębiorstw prze· 
mysło\vych objętych planowan ie m cenlr iHnym (Monitor 
Poiski Nr 14, poz. 77) w brzmieniu : 
,,§ 3. Wybnanie ~Jchwaly potucza się Ministrowi Fi:.' 

nar~ów ' i innym zainteresowanym ministrom. ' 

§ 4. Uchwała wchodzi w życi e z dniem 09łosl, e nia ' 

z mocą od dnia 1 ,-(tycznia 1963 r. , z wy j ątkiem 

', . 


