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UCHW[AtA Nr 369 RADY MINI'iTROW 

z dnia 2 grudnia 1964 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie sprzedaży o~dbiorcom prywatnym maszyn, urządżeń środków transportowych 
produkowall~ch przez przedsiębiorstwa państwowe. 

I 
§ 1. W uchwale nr 67 Rady Ministrów z dqia 18 lutego 

1959 r. w sprawie sprzedaży odbiorcom prywatnym maszyn, 
urządzeń i środków transportowych produkowlmych przez 
przedsiębiorstwa państwowe (Monitor Polski Nr 22, poz. 97) 
w prowad?a się · n'astępujące zmiany: 

chałupnikom zatrudnionym przez jednostki gos po
darki uspołecznionej . oraz osobom prowadzącym pry
watne przedsiębiorstwa przemysłu gastronomiczne
go i ha'ndlu artykułami spożywczo-rolnymi. Ilo ści 

maszyn i urządzeń rozdzielanych, jakie mogą b yĆ 
s przedawane osobom nie będącym jednostkami go
~podarki uspołecznionej, określone są w rocznych 
planach rozd ziału . "; 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Mini strowie na dzorujący prz edsi ębiorshlva produku

jące maszyny i urządzenia, wym ienione, w wyka zie 
sta n'owiącym za łącznik do uchwały , określają w po
rQzumieniu z Przewodniczącym Komitetu Drobnej 
Wytwórczości lub M inistrem Handlu Wewnętrzne

go - stosownie do ich _właściwości -:- ilości ma
szyn i urządzeń me rozdzielany ch, jakie mogą być 
sprzedawane corocznie przez j ednostkI zbytu lub 
wyznaczone przedsiębiorst wa produkcy~ne oso'bom 
nie będącym jednostkami gospodarki uspołec znio

nej, a mianowicie: rzemieślnikom indywidualnym, 

2) w załączniku do ,uchwały dodaje się pkt 35 i 36 w 
brzmieniu: 
,,35. Drobne maszyny szewskie. 

36. Maszyny i urządzenia dla przemysłu gastronomicz
nego i handlu artykułami spożywczo-rolnymi." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministr ów : J. Cyrankiewicz 
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w sprawie szczegółowych ~arsad 

ZARZĄ~ZENIE MINISTRA FINANS.OW 
I 

. t dni. 20li,top.d. t964 C 

gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Żakladu Ubezpieczeil ' 
oraz zasad sprawozdawczości w tym zakresie. 

Na podstawie art. 22 . ustawy z dn ih 2 grudnia 1958 r. 
o llbezpiecze.niach majątkowvch i osobowych (Dz. U. Nr 72, 
poz. 357) .i § 10 ro:z.porządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lu-

teClo 1963 r. w sprawie współdziałania organów adminis tracj i 
państwowej z Państwow ym Zakładęm Ubezpieczeń w zakre
sie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie , 

I 
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7Q ,~ obiegania powstawaniu szkód losowych (Dz. U. Nr 8. 
p oz .. 47) or.az art. 51 ustawy z dnia 1 ltpca 1958 r. o prawie 
łmdżetowym (Dz. U. li 1958 r. Nr 45, pvcz. 221 i :z 1963 r. 
NI 28, poz. 164) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Fundusz prewencyjny Państwowego Zakładu Ubez
pieczeń (PZU) dzieli się zgodnie z przepisami o systemie 
finansowym P1.U na dwie C2ęści: 

1) fundusz pochodzący z ubezpieczeń jednostek gospodarki 
państwowej, przeznaczony na finansowanie działalności 

zapobiegawczej mającej na celu zm.niejszenie liczby 
i rozmiarów szkód losowych: 
a) w ubezpieczonym mieniu tych jednostek, 
bl dotyczących osób ubeZlpieczonych przez te Jednostki, 

2) fundusz pochodzący z ubezpieczeń jednostek gospodarki 
niepaństwowej, przeznaczony na finansowanie : działal
ności zapobiegawczej mającej na ceIu zmniej.szenie ,licz
by i rozmiarów szkód losowych: 
a) w ubezpieczonym mieniu tych je.dnos.tek, 
b) dotyczących osób ubezpieczonych . przez ~e jednostki. 

§ 2, 1. Zasady prowadzenia działalności za.pobiegawczej 
z funduszu pr.ewencyjn~go pochodząceg.o z uoozpieczel'ł jed-, 
n ostek, gospodarki państwowej (§ 1 pkt 1), uregulują odrębnę _ 

,.rzepisy. 
2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w ' 

ust. 1, środki funduszu pochodzącego z ubezpieczeń jedno
stek gospodarki państwowej będą akumwowime przez Cen
tralę PZU na odrębnym rachunku bankowym w Narodowym 
Banku Polskim. 

§ 3. 1. Plan działalności zapobiegawczej. PZU powi>nien 
uwzględniać podział funduszu pochodzącego z ubezpieczeń 

j ednostek gospodarki niepaństwowej : 
1) na działalno ść zapobiegawczą prowadzoną bezpo'srednio 

przez Centralę i terenowe jednostki organizacyjne PZU, 
2) na działalność' zapo,biegoawczą prowadzoną. za pośrednic

twem organów i instytucji państwowych. 

2. , Kierunki i zadania działalności zapobiegawczej oraz 
wYso-kośc kwot prz~znaczonych na te cele Centrala PZU 
p FZedstawia do zatwierdzenia Ministerstwu Finansaw w okre
s ie op·racowywania narodowego planu gospodarczego. Wy
soko& kwo~ przeznaczonych na inwe·srycj-e, bez(}sob~wy fun
dusz płac oraz inne wynagrodzenia nie objf:te funduszem 
pIac pQ..winny być wyodrębnione. 

§ 4. 1. Stodki ' funduszu prElwencyjnego akumulowane 
są przez Centralę PZu. na rachunku bankowym w Narodo
wym Ban ku Połskim. 

2. Stosownie do wielkości planowanych zaaan działal

no ści żapobiegawczej , PZU może środki funduszu prewency j
ne uo wydatkować cafkowicie l'ub częściowo w roku, w któ
rym zostały one zakumulowane. 

§ 5. 1. W okresie· opracowywania wytycznych do pro
jektu budżetu Panstwa .Centrala PZU po zasięgnięciu opinii 
za interesowanych min~sterstw oraz prezydiów wofewÓ<:lzkicb 
r ad narodowych dzieli środki funduszu prewencyjnego prze
z.naczonego na d iiałalność zapobiegawczą prowadzoqą za 
po średnictwemwlaściwych jednostek budżetowych między 
poszczególne ministerstwa oraz prezydia woje wódzkich ra'd 
narodowy ch według kierunków i zadań o,kreślonych w § 3 
ust. 2. 

2. O kierunkach i .zadaniach działalnoś ci za pobiega w
. czej oraz o wysokości kwot przeznaczonych na działalność 
zapobiegawcz ą - Centrala PZU zawiadam:a zainteres.owane 
minis terstwa i prezydia wojewódzkic h rad narodowych. 

3. Pre:e:ydia woj.e wódzkidt rad ni!Iadowych w poroZll
m:eniu z oddziałami w ojewódzkimi PZU dokonują podz}ału 

kwot międ zy prezydia powiatowych rad narodowych według 
.' kierunków ~ zaclan prewencyjnych.. 

4. Prezydia, powiato wych rad narodowycb,. po rozpatrze
niu postlJlatów ~romadzkich rad ni.rodawycn, w poroz.ulllie-

n iu :l iOSJpektoratami powiatowymi PZU opraco,-vują wnioski 
w sprawie wykorzystania kwot przyznanych na działaInoSi: 
Zapobiegawczą i wnioski te przesyłają do prezydi:ów woje
wódzkich rad narodowych w terminie ustalonym Elfa opla
cowania projektów budżetów terenowych. 

5. Preżydia wojewódzkich rad narodowych w porozu
mieniu il oddziałami woje wódzkimi PZU na podstawie wnio
sków prezydiów powiatowych rad narodowych opracowuj" 
zbiorcze wnioski w sprawie w ykorzystania środków na dzia
łalność zapobiegawczą na terenie województw w terminie 
ustalonym dla opracowania projektów zbiorczych budżetów 
województw oraz przekazują je za pośrednictwem oddzia
łów wojewódzkich PZU - Centrali PZU. 

6. Ministerstwa przekazują swoje wnioski w ~prawie 

wlasnej działalności zapobiegawczej do Centrali PZU. 
7. CentJala PZU na podstawie otrzymanych w~iQsków 

emlI planu wła,snej dzia·lalności: zap~boiegawczej sporządza 

projekt rocznego planu dz-i:ałalnościzapobieg-awczej, który 
powinien uwzględniać podział, o którym mowa w § 31 ust. 2. 

B. Plan, o którym mowa w ust. 7, w części dotyczącej 

diiałalności inwestycyjnej Centra la PZU uzg.adnia z Komi
sją Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministerstwem 
Hncmsów. 

§6. Srodki funduszu prewencyjnego, określone w luchwa
lonym przez Radę Ubezpieczeniową , PZU planie działalności 
zapobiegawczej, przekazywane są przez PZU właściwym jed
lilostkom budżetowym na rachunki bankowe otwierilne na 
zlecenie tych jednostek we , właściwych oddziałach Narodo
wego Banku Polsldego. 

§7. Organy prezydiów rad narodowych wyższego sto>p
nia mogą posiadać na rachunkach bankowych fundusz pre
wencyJny prze znaczony na realizację zadali organów pre
zydiów rad narodowych niższego s.topnia i przekaz.}!'wać je 
tym organom zgodnie z planem działalności zapobiegawczej. 

. § 8. 1. Srodki fu.nduszu prewencyjnego, przeznaczone 
na illwestycle w ' zakres.ie budo·wnictwa inwestycyjnego, 
przelewane są. zgodnie z planem działalności zapobie~awcze}. 
z rachunku ~ankowego funduszu na rachunek właści IWY dla 
tej inwestycji. 

2. Srodki fundus zu prewencyjnego ·nie przeznaczone na 
budownictwo i.nwestycyjne wydatkowane- są bezpośrednio 

z rachunku bankowego fundusz.u. l 
3. Prawo dysponowania rachunKiem funduszu prewen

cyjnego powstaje po złożeniu odpislJ zatwierdzonego planu 
finansowego. funduszu prewencyjnego,. ; 

§ 9. Wzory planów finansowych funduszu prewencyjne
go ustala zarządzenie Ministra Finansów o . opra.c;:owaniu 
budże tu. ' 

§ 10. 1. Prezydia powiatowych rad narodowych mogą 
w pmo.zuml.eniu z w!.aściwymi in.sp.ektoratami powiatowymi 
PZU wprC1wadzać zmiany w planach finanso.wy ch funduszu 
pnez zmianę kwot na poszczególne zadania w obu;bie kwot 
przyznanych głównym dysponentom. 

, 2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą w po
rozumieniu z zainteresowanymi prezydiami powiatowych rad 
narodowvch oraz oddziałami wojewódzkimi PZU przesuwać 
srodki fi~ansowe fu 'nduszu prezydiów powiatowych rad na
rodowy'ch; a w związku z ty m ' dokonywać zmian w planach 
finansowych funduszu, z tym jednak że w skali wojewódz
twa sumy przeznacżone dla poszczególnych głównych dy
s lJoIlentów nie mO'gą ulec zmianie . Uprawnienie to nie doty
czy ' środków finans owych przeznaczonych na cele . inwe
stycyjne. 

3. Przesunięcia środków finansowych, o których mowa 
w ust. 2, mogą być , dokonane tylko wówczas, gdy jestwi
doczRe, że poszczególne zadania przewidziane w odpowied
n.im p.~an [e finansowym nie mogą być zrealizowane do )Hlń:-
ca roku kalendarzowego. 
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4. Zmiany w wysoko~ci śnmkówfimmsawych pr.ie l'lla
cmIłych d/Ol głównych dysp~nentów w posz'Cle·[!,ólnyd.l Wił

jewództwach mogą być d:okonyw.ane tyl:Jm przez Centrailę 
PZU z zachowaniem pr.żepisll ł 3 ust. 2. 

§ 11. 1.' Głównymi dysponentami w zakresie realizacji 
śmdków hmduilU prewencyjnego są~ 

l} mijnister'Stwa, 
2' wy(hialy (jednostki równon:ędne) prezydiów wojewooz:

kich i powiatowych red narod'owych wliłsc1wedla . rea

lilacji okresionych zadań. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą wyznaczyć 
innych dysponentów spośród podległych sobie jednostek 
i układów budżetowych objętych tym samym budżetem ocaz 
częścią budżetową właściwą dla dysponenta głównego. 

3. Nie wykorzystane PC) wy,lmnaniuliłd.ania środki fun
duszu prewencyjnego podlegają zwrotowi na rachunek ban
kawy właściwego dysponenta funduszu prewencyjnego. 

§ 12. 1. Z wykonania planu finansowego fundusz'u pre
wencyjnego dysponenci sporządzają sprawozdania określo

ne w przepisach o rachunkowości budżetowej. 
2. Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych obo

wiązane są przesyłać właściwym komórkom organizilcyjnym 
PZU kopie zbiorczych sprawozdań rachunkowych z wyko
nania planów finansowych funduszu prewencyjnegG. 

3. Ministerstwa są obowiązane przesyłać Centrali PZU 
kopie łącznych sprawozdań rachunkowych, o których 11113-

w;a w ust. 1. 
4. Inwestorzy obowiązani są przesyłać właściwym jed

nostkom oryaRlldcyjnym PZU odpisy sprawold<łó l realil<ł

cji inwestycji finansowanych w całości lub w części z fun
duszu ,prewencyjnego w terminach i według wz'orów obo
wiązujących w zakresie sprawozdawczości inwestycyjnej. 

§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym za- , 
f7ądzeniem stosuje sięprz.episy dotYczące jednostek i {Uft

duszów budżetowych, w szczególności przepisy zarządzenia 
Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie prze
pisów o racłnwkowości budżetowej {Monitor Polski Nr 17, 
poz. 87 Z późniejszymi - zmianamil. 

I . 

§ 14. L PZU jest ttprawniol\f dCl kontroli. wykOłłiłnie 
planów finansowych działałn.oScl zap{}biegawczej w drooze 
analizy otrzymywanych. sprawo:zdar,. badania zapisów kSię

gowych. d·okumentacji u dysponentów Iund\!szów prewen
cyjnych oraz' sprawdziłnia redlizdcji zadań prewell'CyjIl-Y'cn 
na miejscu kil wykonilnia. 

2. Z przeprowadzonej kontroli organy kontr'(1)luj.ącę PZU 
sporządzają protokoły, które przesyła ją: 

1) jednostkom prowad'zącym ch:iałamośćzdpobiegiilwczą fi
nansowaną ze środków PZU; 

2) właściwym t.:\renowo oddziałom wojewódzkim PZU; 
3) właściwym terenowo prezydiom rad narodDwych. 

§ 15. 1. Wzarząd1:eniu Ministra Fin.lllsów z dnie 
3Gczerwca 1952 r. w s!lfawie środkó'w specjalnych t gQsl'o
diU"~w pomocniczych jednostek budżetowych (MQn.itor Pol
ski Nr A-60, poz. 914 z późniejszymi zmianami) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 skresla się pozycje 14 i 15; 

2) w załączniku nr 2 skreśla się typ 14 i 15. 

2. Saldo rachunków środków specjalnych typ 14 i typ 15 
powinno byćprzela.ne na wiaściwy rachunek funduszu pre
wencyjnegu pod datą 1 stycznia 1965 r. 

§ 16. Przepisy zarządzenia dotyczące: 
1) prezydiów wojewódzkich rad narodowych stosuje się 

odpowiednio do prezydiów rad uarodowych miast wy
łączonych z województw, 

2) prezydiów powiatowych rad narodowych - stosuje się 

.odpcwiednio do ,prezydiów, rad namdowycb mIa.st sta
nowiących powiaty oraz prezydiów dzielnicowych rad 
narodowych w miastach wyłączonych z województW': 

3) ministerstw - stosuje się odpowiednio do urzędów cen
tralnych. 

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia ' 1965 T. 

) Minister Finansów: w z. J. Kole 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OSW1ATY 

z dnia 13 listopada 1964 r. 

. w sprawie stancjiucznfowskich. 

Na poclstllwie art. 39 ust. :2 ustawy z dnia 15 lipca 
1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. 
Nr 32, poz. 160) zarządza . się, co następuje: 

§ 1. L Osoby fizyczne i prawne, zajmujące się zawo
dowo wynajmowaniem uczniom szkół podstawowych i śred

nich oraz uczniom młodzieżowych zasadniczych szkół zawo
dowych lokali, zwanych dalej "stancjami", obowiązane są 
uzyskać na tę działalpość zezwolenie właściwego terytorial
nie wydziału oświaty i kultury (inspektoratu oświaty) pre
zydium powiatowej {miejskiej) rady narodowej. 

2. Przez (Jsoby zajmujące się zawodowo wynajmowa
niem stancji należy rozumieć osoby przyjmujące za opłatą 
uczniów na mieszkanie. Nie llwaŻ.a się za osoby 'lajmujące 
się zawodowo wynajmowaniem stancji osób przyjmujących. 
na mieszkanie uczniów spokrewnionych lub spowinowaco
nych z tymi osobami,,' chociażby nawet osoby te pobierały 

za to opłaty tytułem pełnego lub CzęsclOwego z'wrotu kosz
tów utrzymania przyjętych na mieszkanie uczniów. 

§ 2. 1. Do wniosku o zezwolenie, o ktÓł ym mowa w 
§ 1, należy dołączyć: 

1) o'pis warunków lokalowych stancji, 
2) zobowiąl',anie zapewnienia opieki i właściwej atmosfery, 

wychowawczej uczniom przebywającym na stancji, 

3) odpis zaświadcz€niazakladu. s)ołecmego służby ldm
wia stwierdzającego, że osoba prowadząca stancj-ę i OS(}

bywspóinie z nią zamieszkałe nie stanow:ą niebezp ie
c"eństwa dla otoczenia ze - wlględu na ich stan zdr6w iil. 
2. Za świadClenie,o którym mowa w lqt. l pkt 3, 0solla 

prowadząca stancję obowiązana jest lllysk i wać każdego 

roku. . 
§ 3. 1. Udzielając zezwolenia wydział o~wjaty i kul

tury {inspektorat oświaty) może uzależnić wydanie ze ~ wole-


