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ludności , których efekt gospodarczy , obliczo
ny. 1:godnie Z instrukcją Komisji PlanowaIiia 
przy Rądzie Ministrów w sprawie. efel;:tywno- , 
śd mniejszych inwestycji oraz przedsięwzięć 

techniczno-organizacyjnych, zapewnia zwrot 
nakładów w okresie do lat 3 od daty oddania 
inwestycji do użytku, 

2) polegające na odpłatnym nabyciu środków 

trwałych od poprzednich ich użytkowników 

oraz nabyciu maszyn i urządzeń zakupionych 
ze środków inwestycy jnych przez innych in
w estorów, lecz przez nich n ie zagospodarowa
nych; dotyczy to również kosztów montażu na
byt ych w ten o sposób maszyn i urządzeń, 

3) polegające na budowie i wyposażeniu punk
tów skupu mleka w jednostkach zrzeszonych 
w Związku Spółdzielni Mleczarskich, wykon y
wane systemem gospodarczym przy udziale 
opiat ludności wiejskiej, jak rÓwnież wyposa
żeniu punktów inseminacy jnych przy zlew
niach mleka oraz 2a~upie . sprzętu i urządzeń 
potrzebnych do prac poradnictwa bl.ldowłano
żywieniowego ze środków własnych, 

4) związane z rehabilitacją ozawodową i leczni
czą inwalidów, prowadzone przez Związ.ek 

Spółdzielni rnwalidów i jednostki w nim zrze
szone w ramach środków pochodzących z do
tacji budżetu Państwa,. określonej w § 5 ucllwa
Iy nr 349 Rady Ministrów 'o z dnia 29 lipca 
1959 r. w sprawie rozwoju spóldzielczoki in
walidzkiej."; 

b} dodaje się ust. 3, 4, 5 i 6 w brzmieniu: 

".3. Inwestycje wymienione w ust. 2 pkt 1 mogą być 
realizowane jedynie w razie uzyskania na ten 
ce l kredytu bankowego. Bank może wyrazić zgo
dę na 'l.użycie 'l.amiast kredytu bankoweg.o środ
ków na inwestycje posiadanych. przez spółdziel
nie. 

4. Na inwestyc je wymienioneo w ust. 2 pkt 1 bank 
może udzielać kredytów w granicach okreś lo

nych przez Ministra Finansów, pod warjJllkiem 
że: 

1) wartość kosztorysowa inwestyc ji nie prze-kro
cży 1 mln zł, 

2) realizacja inwestycji polega 'głównie na na
byciu maszyn i urządzeń oraz ich montażu, 

a wartość robót budowlanych nie przekracza 
15°/0 kosztu. inwestycji, 

3) cykl realizacji nie przekracza 12 IJ,liesi~ty. 
Spłata kredytu bankowego p0wiJina nastąpić ' naj
póżniej w okresie 3 lat. Prezes Narodowego Ban
ku Polskiego (dyrektorzy naczelni Banku Inwe
stycyjnego i Banku Rolne go) lub dL.ia łający z je
go upoważnienia dyrektor oddziału wojewódzkie
go może wyrazić zgodę na sfinansowanie inwe
styc ji o koszcie przekraczającym 1 mln zł oraz 
na wyższy udział W koszcie inwestyc ji robót bu
dowlanych, nie przekraczający jednak 30% 
kosztu inwestyc ji. Inwestyc je związane z produk
cją eksportową lub zastępującą import banki 
mogą przejąć do finansowania, jeśli okres zwro
tu nakładów przekracza 3 lata, lecz nie przekra
cza 5 lat, pod warunkiem, że celowość inwesty
cji oraz jej efektywność dewizowa zostały po
twierdzone przez właściwą centralę handlu za
granicznego . 

. 5. Inwestycje rozpoczęte przed 1 slycznia_ 1964 r. 
na podstawie uchwały , nr 53 Rady Ministrów 
z dnia 13 luteg,o 1962 L W sprawie zasad real-i
zacji inwestycji . szybko rentujących się, związa

Dych z postępem technicznym lub o rozwojem pro
dukcji eksportowej arbo zastępuj-ącej im port, oraż 
innych drobnych inwestycji nie objętych narado· 
wym planem gospodarczym, a także niektórych 
kapitalnych remontów (Monitor o. Polski o Nr 19, 
poz. 79), 'mogą być kontynuowane aż do ich za
końc.zenia ze środków przewidzianych pHy przyj
mowaniu tych inwestycji do finansowania . 

6. Minister Finansów· w porozumieniu z Przewodni
cZącym Komisji Planowania przy Radzie Mini
strów moze w toku realizacji roc;mych planów, 
zależni~~ od możohwości wykonawczych i o po
stępu reaIL!.acji planu inwestycyjnego, rozszerzyć 
rodzaje inwestyc ji podejmowanych na podstawie 
ust. 2." ; 

c) dotychczasowe ust. 3, 4, 5 i 6 otrzymują kolejną nu
merację 7, 8, 9 -i 10; 

2) w § 11 skre.';la się wyr.azy "i spółdzielni oszczędnościo

wo-pożyczk owych". 

§ 2. Uthwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo
cą od dnia 1 stycznia 1964 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia: 13 lutego 1964 r. 

w sprawie zwolnienia Kancelarii Rady Państwa i Najwyższej Izby Kontroli od niektórych obowiązk6w, wynikających 
z przepisów o obrocie gotówkowym i rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej . 

Na· podstawie art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o roz
liczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej 
(Dz.U. Nr 44, poz. 215), art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. 
o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) i § 1 ust. 1 
pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 
1950 r. w sprawie zakresu , działania Ministra Finansów (Dz. U. 

o 1. 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Do dyspozycji pieniężnych Kancelarii Rady Pań· 

stwa i Najwyższej Izby Kontroli nie mają zastosowania prze~ 
pisy rozporządzenia Ministra Finansów z dn ia

o 
7 maja 1959 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, na których podstawie ban
ki będą wykonywały dyspozycje pieniężne ~dnostek 00-
spodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie 
uspołecznionej , osób fjzycznych oraz uspołecznionych -skle-

, pów komisowych (Dz. tJ. Nr 32, poz. 188). 

.. 



Monitor .. I'olskiNr ' 23 178 Poz. " W?,. lOT i ·164 
--------------------------~--~----- ----~---------------------------------

§ 2. Zwalnia się Kancelarię Rady Państwa od obowiązku 
.ustalania wysokości . pogotowia kasowego w trybie przewi
dzianym w § 34 liSt. l przepisów o rachunkowości budżeto- ' 
wej, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Finan
sów z dnia :2 stycznia 1961 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 17, 
poz. 87 i z 1962 r. Nr 2, poz. 4) . 

§ 3. Zwalnia się " Kanc~lar.ię Rady Państwa od CYboWi~
ków wynikających Z prżepisów zarządzenia Ministra Finali~ 
sów z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie sto'sowania imięm
nych czeków gotówkowych (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-41, 
poz. 500, z 1956 r. Nr 61, poz. 738 i z 1958 r. Nr 71, poz. 416). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi ' w żyCie z dniem ' ogłoszenia. 

Minister Finansów: J. Albrecht 
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ZARZĄPZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 4 kwietnia 1964 r . 

w sprawie dopuszczenia do realizacji w roku 1964 drobnych inwestycjI. 

Na podstawie §. 46 ust. 2 uchwały nr ' 84 Rady Ministrów 
1. dn ia ~7 marca 1964 r. w sprawie ' zasad finansowania inwe
stycj i i kapitalny.ch remontów jednostek państwowych (Mo
. nitor Polski Nr 23, poz. 100) oraz na podstawie § 2 ust. 6 
uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1963 r. 
w s,irawie -zasad finansowania inwestycji organizacji. spół
dzielczych (Monitor Polski z 1963 r. Nr 45, poz. 224 i z 1964 r. 
Nr 23, Po.z. 101) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wszystkie jednostki gospodarki uSp'ołecznionej 
poza nakładami inwestycyjnymi przewidzianymi 'w ich pla
nach rocznych mogą w roku 1964 podejmować in'jestycj'e: 

1) poleqające na nabyciu przedmiotów zaHczan VlCh do środ
ków trwałych, których wartość jednostkowa w t az z ' ewen-
tualny~ ich montażem ~ie prz~kracza zł 50.0pO, ' . 

2) polegające na wykonanIU robot budowlanyah, realizo
wanych sposobem gospoda,rczym, o koszcie Jie prrekra-

. czającym zI.50.000,· I 
3) związan.e z obsługą rolnictwa o wartości kosztorysowej 

nie przekraczającej 200 tys. zl,a polegając~ na ' budo
wie wy.posażeniu: tYPQwych , punktów ,&kUPF' magazy-

... 
I 

nów na wozów sztucznych i artyk ułów rC'lnvch, c?:yS'l~ 

czalni nasion, zbiorników wody amoniakalnej, wiat dla 
maszyn rolniczych i innych . 

2. Prezydia gromadzkich rad narodowych mogą nadto 
realizować sposobem gospodarczym inwestycje polegające na 
budowie lub adaptacji własnych pomieszczeJl o wartości 

kosztorysowej do 200 tys. zł. 

§ 2. Inwestycje, o których mowa w 6 1, mogą być po.
dejmowane pod warunkiem: 

1) posiadania na ich finansowanie środKÓW finansowych, 
w tym również środków ponadpla J10 wych, których prze
znaczenie na cełe inwestycyjne dopuszczają · obowiązu-
jące przepisy i , . 

2) przyjęcia przez .bank do finansowanla planu tzecLOW~
finansowego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w . życie· z dniem " (}gło.s.zema> .' 
wygasa 7. upływem roku 1964. 

Minister . Finansów: w ' z. J. KoJe 
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I 

, dnia 1 kwietnia 1964 r. 

WlienIalące zarządzenie w sprawie uJtalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10 . 

. Na podstawie art. . 11 ustawy 1. dnia 2 grUd~ia 1958 r. poz. 85) . w rubryce " "Cechy graficzne - strona pn:ednia", · 
b Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 12, poz. 356) za- wzór II, wyrazy "u dołu napis wklęsły:" . zastępuje si--ę wyra-
rządza się, co następuje: I za mi "u dołu napis wypukły:". 

§ l.W załączniku . do zarządzenia Ministr~ ' Finansów 
'L dnia 18 marca 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu 
i wagi monet nominalnej wartości zł 10 (Monitor pblski Nr 19, 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie ' z dniem 15 kwietnia 
1964 r. 

Minister Finansów: w z. J. Kole 

Red/lkcJ/I: Urząd Rady MinIstrów - Biuro Prawne, Warsiawa, 61. Ujazdowskie t;3. 

AdmInistracJa: AdminIstracja \Vydawnlctw 1rzę4u Rady Ministrów, Warszawa, uJ. Krakowskie Przedmieścfe 50. 

Tłoc7.ono z polecenia Prezesa Rady MiT'l ~trów w 7akladi'ch GTi,firwy ch .. Tamka", Warszawa. ul. Tan;ka 3 . 
• I 

Zam. 585 " Ceaa 2,40 zł 


