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(składnice), hurtownie i wyspecjalizowane przedsiębiorstwa 
po cenach uzgodnionych z odbiorcą. 

§ 8. 1. Sprzedaż artykułów upłynnianych jednostkom 
gospodarki nie uspołecznionej dokonywana jest po obowią
zujących cenach detalicznych. 

nych od przedsiębiorstwa jego wynik finansowy, właściwi 

ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) mogą na .pod-:
'stawie obowiązujących przepisów o funduszu zakładowy~ 

w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych wpro
wadzić odpowiednie korekty wyników. 

2. Jeżeli artykuł upłynniany nie jest objęty. obowiązu
jącymi cennikami detalicznymi, cenę jego określa sprzedaw
ca przez odpowiednie zrelac jonowanie ceny detalicznej ar
tykułu upłynnianego z cenami artykułów o zbliżonych wła

3. Przepis ust. 2 ma również zastosowanie przy weryfi
kacji bilansu rocznego za rok 1963 dla określenia podsta- -
wy funduszu premiowego. 

4. Właściwe zarządy cenf.ralnych ·związków spółdziel· 

,ści wośc ia ch uży tkowych. czych określą w porozumieniu z Ministrem Finansów za-
3. ·JeŻe li jednostkom gospodarki nie 

sprzedawane są artykuły trudno zbywalne, 
bie § 5. sprzedawcy mogą stosować rabat 
zmniejszoną . war·tość użytkową artyk ułu, nie 

uspołecznionej sady rozliczania różnic, o których mowa w ust. l, w je d· 
nabyte w try- nostkach spółdzielczych. 

niż 700/0 ceny detalicznej. 

uwzględniający § 10. Przy upłynnianiu artykułów trudno zbywalnych, 
,,"yższy jednak ,. wymieniony€h .... w § 1 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, nie mają zasto

- sowania przepisy uchwały nr 302 Rady Ministrów z dnia 
4. Pal'lstwowa Komisja Cen może podwyżmyć d ub obni-

żyć wysokość rabatu, określoną w ust. 3. ' l" 

§ 9. 1. Różnice pomiędzy cenami płaconymi przez jed
nostki gospodarki uspolec Lnione j przy zakupie artykułów 

na ce le własnego zaopa trzenia · materiałowe-technicznego 
a cenami uzyskanymi przez te jednostki w ~azie . upłynnia

nia tych artykułów odnoszone są na rachunek strat i zy
sków , przedsiębiorstwa. 

2. Jeżeli w następstwie sprzedaży upłynnianych ,arty
kułów trudno zbywalnych pogarsza się z przyczyn niezalcż-

29 lipca 1957 r. w sprawie cen na przedmioty niepełnowar
tościowe nabywane lub zbywane przez jednostki państwo
we (Monitor Polski z 1957 r. Nr 65, poz. 399 i z 1961 r. 
Nr 85, poz. 357). 

§ 11. Wykonanie uchwały porucza się właściwym mi
nistrom, Prz€wodniczącem u Komite tu Drobne j W ytwórczo-
ści i Państwowej Komisji Cen. -

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiew icz 
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ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 }tycznia 1964 r. 

w sprawie zbytu przez jednostki gospodarki uspołecznionej przedmiotów nabytych na cele zaopatrzenia 
ma teriałowo-technicznego. 

Na podstawie arl. J .dekretu z dnia 29 pażdziernika 

1952 r. o gospodarowaniu arty kułami obrotu towaroweqo 
i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44,. J. oz. 301 i z 1956 r. 
.Nr 54, poz. 244) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza . się zakaz sprzedaży przez jednostki 
gospodarki uspółecznionej osobom nie będącym takim! jed
nostkami przedmiotów nabytych na cele zaopatrzenia ma
teriałowo-technicznego, a w szczególności maszyn, urządzeń, 
półfabr y katów, materialow i surowców. 

§ 2. 1. Zakaz, o którym mowa w § l, nie dotyczy od
padków produkcyjnych i przedmiotów zakwalifikowanych 
do zniszczenia, na złom lub do użycia jako surowce wtórne 
lub odpadki, w trybie określonym uchwalą nr 788 Rady Mi
nistrów z' dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie uprawni'eń pań
stwowych jednostek organizacyjnych w zakresie rozpor lą
dżania zbędnymi maszynami i innymi przedmiotami urzą
~:lzenia trwałego (Monitor Polski z 1956 r. Nr 105, poz. 1205. 
z 1957 r. Nr 96, poz. 557, z 1961 r. Nr 31, poz. 147 i Nr 85, 
poz. 356. z 1962 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 48, poz. 231), uchwa
łą nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1964 r. w sprawie 
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upłynnieni ,:'I zbędnych i nadmiernych zapasów niektórych 
przedmiotów (Monitor Polski Nr 5. poz. 22) oraz zarządze

niem Przewodniczącego Panstwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodaro- ' 
\\<ania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej 
(Monitor Polski z 1956 r. Nr 106, poz. 1235 oraz z 1958 r. 
Nr 19, poz, 124, Nr 43. poz. 248 i Nr 60, poz. 341). . 

2. Odpadki produkcyjne, przedmioty zakwalifikowane 
jako odpadki a jbo do zniszczenia, na złom lub do użycia 
jako 'surowce wtórne mogą 6yć zbywane osobom ,nie bę
dącym jednostkami yospodarki uSiJołecznionej w przy pad, 
kach okre'; lonych w przepisach powołanych w ust. 1. 

§ 3. Zarządzenia nie stosuje się df) metali nieżelaznych 
objętych rozporządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego 

z dnia 18 maja 1959 r. w sprawie !}ospodarowania metalami 
nieżelaznymi (Dz. U. Nr 33, poz. 1911). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Minisirów: J. Cyrankiewicz 

ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJ! 

z dnia 4 sty.cznia 1964 r. 

w sprawie zasad eksploatacji statków powietrznych. 

Na podstawie art. 20 liSt. 6 i art. 22 ustawy z dnia 
31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy mmeJs7.ego zarządzenia stosuje się do 
wszystkich statków powietrznych oraz do organizacji pań
stwowych, społecznych i osób eksploatujących te statki. 

f 
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§ 2. 1. Organizacja państwowa lub społeczna albo oso
ba eksploatująca statki powietrzne, zwana dalej "użytkowni
kiem", powinna zorganizo,,,ać i prowadzić bieżący nadzór 
op.eracyjny -nad ich eksploatacją , Zasady sprawowania tego 
nadzoru zatwierdza Ministe r Komunikacji. 

2. Do wykonywania nadzoru (ust. 1) może być wyzna
czona tylko osoba, .która posiada : 

1) co najmniej 4-letnią praktykę w zakresie eksploatacji 
statków powie trznych u przewoźnika lotniczego oraz 
odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych prze
pisach, jeże li ma nadlOrować eksploatację związaną 

z przewozem lotniczym. 
2) co najmniej 2-l etnią praktykę w zakre sie eksploatacji 

śtatków powietrznych oraz odpowiednie kwalifikacje 
okreś.lone w odrębnych przepisach, j eże li ma nadzoro
wać . eksploatac ję inną niż związaną z przewozem lotni-
czym. 

3. Przy wykonywaniu swych oboWiązków osoba okre-
ślona w ust. 2 powinna stosować się do poleceń i us taleń: 

1) organów ruchu lotniczego, 
2) lotniczej slużby meteorologiczne j, 
?) lotniczej służby łączności. 

§ 3. 1. Użytkownik powinien ustalić minimalne bez
pieczne wysokości lotów dla ' każd ej trasy, na ' której wy
konywane są loty regularne jego statków powietrznych. 
Wysokości te powinny- być określone jako wysokości bez
·względne. 

.2. Minimalne wysoko5ci lotów, ustalone . zgodnie z prze
pisem ust. 1, nie mogą być mniejsze od wysokości usta 10-
nych przez właściwe władze lotnicze pailstwa, w którego 
przestrzeni powieVznej mają się te loty odbywać, c~yba 
że te władze . udzielą zezwolenia na odstąpstwd od powyż

szej zasady. 

§ 4 . . 1. Użytkownik powini"en ustalić do swego użytku 
minima meteorologiczne dla każd .ego lotn iska stale przez 
nieg.o używanego. 

'2. Użytkownik powinien ustalić dla każdego lotnisk a, 
które może być użyte przez jego statki powietrzne, a dla 
którego nie zostały określone minima mete orologic zne zgod
nie z przepisem ust. l, zasady, które będą stoso wane przez 
niego dla określenia tych minimów. Za sady te zat wierdz-a 
Minister Komunikacji. 

§ 5. Użytkownik w zależności od rod zaju lo tu powinie n 
sprawdzić : 

l) czy pilot posiada wy,>tarczające wiadomości o tras ie, ' 
wzdłuż której ma .wykonać Jot, i o lotniskach, które bę 

dą użyte w tym locie, w ty m wiadomości o: 
a) terenie, 
b) sezonowych warunkach atmosferycznych, 
c) pomocach, służbach i dany ch meteorologiczn ych, 

łąc:mościowych i ruchowych, 
d) pomocach nawigacy jnych, związanych z trasą, wzdłuż 

które j lot ma być wykona ny, 
e) procedurach poszukiwania i ra townictwa, 

2) w locie lub przy użyc iu urządzeń symulujących, czy pi
lot je st dobrze zaznajomiony z użyciem ta kiego sys te
mu zbliżania do lądowania według przyrządów, któ ry 
może być wykorzystany w eksploatacji danego statku 
powietrznego. 

§ (l. 1. Użytkownik powinien wyznaczyć na każdy lot 
jednego pilota do .wykonywania obowiązków dowódc y stat
ku powietrznego, przy czym wyznaczony pilot po winien 

, posiadać: 

1) ważną licencję zawierającą uprawnienia do ·pełnienia 
przez nięgo czynności dowódcy statku powietrznego 
oraz uprawnienia do wykonywania dilll eg o rodza ju 10-

.tów, 
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2) kwalifikacje sprawdzone zgodnie z przepisami ust. 3 
i § 5. 

2. Uczeń-pil o t może być wyznaczony na dowódcę statku 
powietrznego w locie samodzielnym zgodnie z zatwierdzo
nym programem szkolenia. 

3. Użytkownik powinip.n zapewniĆ, aby t echnika pilo
ta żu w zakresie posiadanych przez jego piiol .'. w uprawnień 
oraz ich umiejętnośc i pOSl 'ipowania w niebezpieczny ch sy
tuacjach były sprawdzone przez osobę posiada jącą ważną 

licencj~ z dodatkowym wpisem uprawnień instruktorskich, 
"IN drodze praktyczne go w ykazania tych kw al ifikacji. 

4. Sprawdzenie (ust. 3) należy przeprowadzać: . 

1) dwa razy w okresie jednego roh1 na każd ym tY f} ie stat
ku powietrznego, na którym pilot w y konuje loty -
w odniesieniu do pilotów zatrudnionych na statkach 
powietrznych uży wanych do regularnego II! iędzynaro
dm.vego przewozu lotniczego, 

2) dwa razy w okresie jednego rok u na najbardzie j skom
plikowanym typie statku ' powietrznego - w odniesie
niu do pilotów wykonujących loty inne niż re ~lularny 
przewóz międzynarodowy lub Ic ty w k r ąjo \ . ym prze
wozie lotniczym albo na statk ach powietrznyc h o cię
żarze do startu większym niż 5.700 kG, 

3) ra z w okres ie je dnego roku na najbardzie j pr,;ydatnyrn
do tego ce iu typie statku powie trzn eg.o - w odniesie
niu 'do pilotów samo.lot ow ych, śmigłowcowych j szy
bowcowych, 

"4) w okresach i w zakresie ustalo nych przez uży tkownika

w odniesieniu do pilotów balonowych i skoczków spa
dochronowych . 

§ 7. Użytkownik powllllen zaoewnić, aby ka 'żdy jego 
statek powietrzny użytkowany był zgodnie 'l zakresem użyt
kowania podanym w świadectwie s prawno t ci technicznej 
oraz w instrukcji użylkowania w locie statku pow ietrznego. 

§ 8. 1. Użytkownik powinien zapewnić, aby jego statki 
powie trzne w zależności od t ypu danego stdtku oraz warun
ków, w jakich lot ma się odbywać, były wyposażone w: 

1) ważne i wypełnion e dokumenty pokładowe , 

2) niezbędną ilość paliwa i oleju, z uwzg lędnieniem odpo
wiedn iego za pasu. 

3) pokładowe przyrządy nawigacyjne, kontroli płatowca 

i silników oraz przepisowe oświetlenie, 

4) urządzenia radiołqczności zapewniające podczas lotu cią
głą łączność z orga nami kontroli ruchu lotniczego. 

5) up.ądzenia radionaw igac ji zapewniające prawidłowe pro
wadzenie nawigac ji podczas startu, lotu i lądowan ia, 

G) urządzenia tlenowe dostarczające osobom znajdującym 

si ę na pokładzie statku powietrznego d ostateczną ilosć 

tlenu do oddychania, j eżeli lot ma się odbywać na 'wy
s o kościach, na których korzystanie z tlenu jest nie
zbędne , 

7) sprzct ratowniczy niezbędny w razie 
czenia statku powietrznego podczas 
ry jnym ląclowaniu lub w odowaniu. 

konieczności opusz
lotu, po jegoaw a, 

2. Prze pisu llst. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się do : 
1) s padochronów, 
2) szybo,"\'cóW i balon ów w lotach dziennych w przes trze

niach powietrznych poza przestrzeniami kontrolowa
nymi, 

3) sa molotów i śmigłowców o ci ężarze do startu mniej
szym niż 2.000 kG w lotach dziennych w przestrze niach 
p owietrznych poza przestrzen iami kontrolowanymi i ma
jącychwykonywać lot inny niż przewóz lotniczy. 

3. Przepisu ust. l pkt 4 nie stosuje się w zakresie wy· 
magań posiadania ciągłe j łączności z organami ,kontroli ru· 
chu lotniczego do statków powietrznych w lotach nocnych 
w przestrze niach powiet rznvch poza przestrzeniami kontro
lowanymi i nie służących do przewozu lotniczego. W tym 

• 
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przypadku użytkownik powin ienw.yposażyć , swe sŁatki po
wie trzne 'w urządzen i a zape wniające łączność radiową mię
dzy statkiem powietrznym a kierownictwem lotów lotniska 
startu i lądowa nia . 

§ 9. Zasady dot yczące: 

1) przygo towa nia sla tk ów powi l? trznych do wykonania lo
tów, 

2) ogranic zeń użytkowania sta lków powietrznych, 
3) wyposażenia statków powietrzn ych w urządzenia, przy

rządy, oświe tl enie i ptHllO("f', 
4) obsługi technicznej statków powietrz.nych, 
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. 5) kwalifikacji, składu , i wyposażenia załóg lotniczy ch w " 
zależności od użytkowanych tras lotniczych i lotnisk, 

, 6) kwalifikacji osób wykonujących bezpośredni nadzór nad ' 
' eksploatacją statków powietrznych, 

7) wydawania instrukc ji eksploatacyjnych dla statków po
wietrznych, 

8) dok umentów statków powietrznych 
zawierają "Szc:t.ególo\Vt.: pCLe pisy eksploatacji statk ów 

powiE·trznych", zatwierdzon e przr:'z Ministra Komunikac ji. 

§ 10. Zarządzenie w~'hodi, i w życie z dniem ' l lipca' 
1964 r. 

Ministe r Komunikacji : P. LewiIlski 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA l OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 2 stycznia 1964 r. 

o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków. 

Stosownie do § 3 rozporządzen ia Minis tra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 3 kwie tnia 1963 r. w spra wie 
urzędowego spisu leków uraz innych wykazów sUrOWCÓW 
farma ceutycznych i leków golowych (D z. lJ . Nr 18, poz. 99) 
podaje si ę do wiadomOŚC I, że w urzędowym s pis ie leków 
usta lonym w drod ze obwieszczenia ,Ministra Zdrowia i Opie
ki Społeczn e j z dnia 7 ~Jrudn i a 1962 r. o us tal e niu urzęd o
wego sp isu leków (Monitor Polski z 1962 r. Nr 89, poz. -123 
i z 1963 r. Nr 57, poz. 29/) zostają wprowadzone nąstępu

jące zmiany: 

I. Dodaje się następu jąc e p07.ycje : 

c) w C7 ęści IV "Leki d l; ntystyC7.oe " : 

Biopul.p proszek 
+ Para pasta 
+ Tepasta 

d) w "Wykazie środków anI yk0nce pcy jnych": 

Preventin ga!cHetka ' 

II, Skreś.la się następujące pozycje : 

lO,Cł 

5,0 
5,0. 

tun 50,0 

a) w części I "Surowce farmaceutyczne i leki g0towe"! 
a) w części I "Surowce fal'mdceutyczne le ki gotowe" :. 

.. 

+ Bimanol tabl. 0,025 
+Dihyd roergol oxinuffi tab!. podjęzyko-

aethanosulfonicum we 0,00025 
Ferrit 

+ Labasol 
Rp. P. A. M. 

PyrogCillolum 
Rp. Tarchocillin "D" 

sy rop 
tab!. 0,125 
amp. 0,5 
subst. 
fial. 

3;) tab1. . 

3Q tab!. 
200,0 
20 tab!. 

(Penicillin. procain. 300.000 j. 
+ Penicillin. potass. 100.000 j. 
+ Streptomycin. suI f. 0,25) 

b) w części III .. Surowice, szczepionki i prep.wty dia
.gn ostyczne" ~ 

Surowice lecznicze i zapobiegawcze ' 
Rp. Serum anliphalloidin IImp. 10 mi 

Surowica przeciw zatru-
ciom muchomorem 'sro
motnikowym 

Preparaty diagTJostyc'lne 

102 + AntrapurolulIl 
(Istizin) 

178 + Bulbus Scillae 

234 Rp. Chininum Calcium 
236 Rp. Chininl1m Calcium 
429 F'erroarsen 
436 Ferrum Polon 

(Ferfum glU( onicum) 

tabl. 0,15 

concis. 
et pulv. 
am p. 2 mI 
a lll l>. 10 mI 
dra'l. 
dra ż.. 0,3 

438 '. Ferrum sulfl1ricum dm'Ż. 0,2 ' 
oxydulatum 

532 Guajacolum 
car bonicum 

607 Rp. Hydrazid C 
705 Liquor Vleminckxi . 
976 ,+ Phenolphtal e inu1n 

1323 + Tinctura Scillae 

subst. 
tabl.O,05 
płyn 

subst. 

b) w C7ęści IV "l.eki dentystycwe": 

+4 + Trio-paita 

. 20 szt. 

10 amp. 
10 alllp. 
20 drd1:. 
20 dlaż. 

50 dra ż . 

10;{} 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej : J. Sztachelski 
Rp. Acidan. zestaw: 

3 draż. + 2 tabl. 
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