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ZARZĄDZENIE Nr 85 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 grudnia 1964 r. 

w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wyullków 
za osi<tgnięcia ekonomiczne zał":g w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych. _ 

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 84 Rady Ministrów 
l dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków 
za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwo

wych jednostkach organizacyjnych (Monitor P.olski z 1960 r. 
Nr 33, poz. 162 oraz z 1961 r. Nr 81, poz. 343) zarządza się, 

co następuje: 

_ §, 1. W wykazie jednostek organizacyjnych, stanowią

cym załącznik do uch wały nr 84 Rady Ministrów z dnia 
3 marca 1960 r. w sprawie finansowaniu wydatków za osiąg
nięcia ekonomiczne załóg w niektórych państw cwych jed
nostkach organizacyjnych (Monaor Polski z 1960 r. Nr 33, 
poz. 162, z 1961 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 81, poz. 343, z 1962 r. 
Nr 13, poz. 51, Nr 48, poz. 230 i Nr 73, poz. 337, z 1963 r. 
Nr 3, poz. 7, Nr lO, poz. 52 i Nr 93, poz. 434 ,oraz z 1964 r. 

Nr 36, poz. 168 i Nr 57, poz. 270) wprowad~a się następu

jące zmiany: 

1) w grupIe III wykazu pod lp. 15 w rubryce "D.)d~,koW2 
środki na fundusz za osiągnięcia ekonom.iu.ne· sKre.5la 
się wyraz "nietypowych"; 

2) w grupie III wykazu dodaje się lp. 17 w bn mieniu: 
,,17. Przedsiębiorstwo Spedycji Kraj C' we j (za1Ząd oraz 

podległe mu jednostki na pełnym w 2 WtJ~trznym 

rozrachunku gospodarczym)". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ofJłoszenia 

z mocą --ad d:nia 1 stycznia 1964 r. 

Prezes Rady M.i'nistrów: J. Cyrankiewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 27 listopada 1964 r. 

zmiema]ące zarządzenie w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji porlatkowych 
przy organach finansowych I instancji, jak również vi sprawie- trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami. 

Na podstawie art. 155 ust. 3 dekretu z dnia 16 maja 
1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, 
poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 13 ust. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 grudnia 1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu 
osobQwego, organizacji i ki'.u2ncji komisji podatkowych przy 
urganach finansowych I instancji, jak również w ' sprawie 
tryb{;. i 'sposobu postępowania przed tymi .komisjami (Moni
tor Polski z 1956 r. Nr 106, poz. 1237, z 1957 r. Nr 36, poz. 236 

i Nr 85, poz. 508 maz z 1958 r. Nr 83, poz. 474) dO'daje się 
zdanie w następującym brzmieniu: 

"Przedstawicielami organiza,cji samorządu gospodarczego 
lub zawodowego nIe mogą być byli pracownicy organów 
finansowych I i II instancji oraz MinisterslwaFinansów 
prz€z okres 5 lat po zwolnieniu z pracy w tych orga
nach". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 5 grudnia 1964 r. 

w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej zamiejscowym pracownikom-absolwentom i studentom szkół wyższych 
na opłacenie części wkładu własnego ~w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 
o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 43) oraz § 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Millistrów 
z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwen
tów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu 
kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Pożyczki dla zamiejscowych pracowników-absol
wentów i studentów, którzy zawarli z zakładem pracy umo
wę stypendialną lub przedwstępną, zwanych dalej "pożycz-

kobiorcami", na uiszczenie części wkładów własnych w spół
dzielniach budownictwa mieszkaniowego - udzielan€ są 

przez banki finansujące budownictwo mieszkaniowe uspo-
- łecznionych zakładów pracy zatrudniających tych pracowni-

ków i studentów. . 

2. Banki, o których mowa w ust. l, udzielają pożyczek 
zamiejscowym pracownikom-absolwentom i studentom na 
wniosek uspołecznionych zakładów pracy,które nie tworzą 
zakładowych funduszów mieszkaniowych. Do wniosku, któ
rego wzór ustalony zostanie przez właściwy bank, zakłady 

... 

• 
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pracy załączają n iezbędne dokumenty stwierdzające fakt' 
przynależności prac ownika-absolwenta · lub studenta do Sllół

dzieln i i konkretyzujące wysokość wkładu . 

3. Środki kredytowe na te n ce l zapewniają wła ściwe 
ban ki w swoich planach kred ytowych w granicach zg ł oszeil 

zainteresowanych zakładów pracy. 

§ 2. 1. Pożyczk i na u iszczanie części wkładów własnych 
w spółdzielniach bud ownictwa mies zkaniow ego mogą być 

udzie lane w granicach od 66% do 80% wysoko ści wkladu 
własnego, ustalanego w czas ie jego wpłacania w danej miej
scowoso w " spółdzie lniach mieszkaniowyc h (loka torskich) 
przy budowie mieszkalI o standardzie podstawowym. 

2. Określając we wniosku wysokość pożyczki zakład 

pracy bierze pod uwagę sytua cję materialną ubiegającego 
się o pożyczkę. 

§ 3. 1. Udzielenie pożyczki może nastąp i ć nie wcZeSnle] 
niż na półtora roku przed przewidywanym przez spóldzielnię 
terminem przydzielenia mieszkan ia, z tym że: 

1) ud zielenie pożyczk i pracownikowi-absolwen towi może 

nastąpić dopie ro po zawarciu umowy o pra c ę, 

2) ud zie lenie pożyczki studentowi może nastąpić po zawar
ciu umowy stypendialne j lub zarejestrowaniu umowy 
pr zedwstępnej. 

2. Pożyczki pod legają zabe7.pieczeniu weks lowemu. 

§ 4. Oyrocentowa nie pożyczki wynos i 1% W stosunku 
rocznym. Od nie zapłaconych w term inie rat bank naliczd 
odsetki zwłoki w wysokośc i 4% w stosunku rocznym. 

§ 5. 1. Splata pożyczki rozpoczyna się po upływie f(}ku 
od daty przydzielenia pożyczkobiorcy mieszkania. O termi
nie przydzielen ia" mieszkania spółdziel nia budownictwa mie
szka niowego zawiadamia właściwy bank. 

2. Pożyczka spła cana jest w Tatach kwartalnych w okre
sie 5 lat. Po up ływie okresu pracy, przewidzianego . w uino· 
w ie stypendialnej, przedwstępnej lub w skierowaniu ·do pra
cy, jeżeli umowa o pracę stała się umową zawartą na czas 
n ieokreślony , bank na wniosek zakładu pracy może prze
dłużyć okres s.p ła ty pozostałej części pożyczki do lat 10. J e
że li jednak .umowa o pracę zostanie rozwiązana przez pra
cownika lub z jego winy, spłata pozostałej części pożyczki 
powinna nastąpić zgodnie z pierwotnie us talonym planem 
spłaty . 

§ 6. 1. Po spła ceniu przez pożyczkobiorcę co najmme] 
połowy pożyczki bank na wniosek zakładu pracy może, bio- . 
rąc pod uwafję ważne względy życiowe pożyczkobiorcy, za
stosować ulgi w spła cie bądź umorzyć w całości lub w cz.ę

ści nie spła con ą Czt)ŚĆ pożyczki. 

2. Umorzen ie pożyczki następuje w ciężar budżetu cen~ 

tralneg·o. 

§ 7. W razie wystąpien i a pożyczkobiorcy ze spółdzie lni 

i wycofania wkładu, własnego , zarz.ąd spółdzielni budownic
twa mieszkaniowego obowią zany jest potrącić z t e~Jo wkła
cIu nie sp ła coną część pożyczki i zwrócić ją bankowi. 

§ 8. 'Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogł oszen ia. 

Minister Finansów: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 8 grudnia 1964 r. 

w sprawie wycofania z obiegu bil.nkDotów w odcinkach po 10 złotych. 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. 
o Narcdowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 350) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 2. Wycofane z obieqll ba!1kn oty przestają być praw
.nym środkiem płatniczym z upływem dn ia 31 grudn ia 1965 -r. 
i podleqają wymianie przez Narod owy Bank Polski do dn ia 
30 cz::-rwca 1966 r. 

§ 1. W yco fuje się z obi~gu banknoty w odcinka ch po 
10 zło tych z d atą emisji 1 lipca 1948 r. 

§ 3. Za rząd zenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia . 

Minister Finansów: J. Albrecht 

Rekl amilci e z powodu n iedoręcze nia poszczegó lnyc h num erów wnosić n ależy do Administ racji Wyd i1w ni c l w Urzędu Rady Mini-
strów (W arszawa , uL Krako wsk ie Przedmi eśc ie 50) \V terminie 10 no l S clni po otrzy man iu nd~lępnego kolejnego num e ru . -

__________ O-'I?łata Zd p renumeratę Monitora · Pol sk iego wynosi: roczn ie 75, - zł, półro-:..:c:.:z:.:.:n:.:.:i e::.-4..:.;5:..:.,_-_z;;;.;ł..:.;. ________ _ 

Prenumeratę można zgłaszaĆ' tylko na ok res roczny (od , LI) lub na okres półrouny (od 1.1 i od I .VII). Opłata powillna być uisz
czo na co najmniej na miesiąc przed okresem prenumerilty, a więc za okres roczny lub za I półrocze - do d ni a 30 listopada, za 
II półrocze -- do dnia 31 ma ja. Do a bone ntów, którzy opłacą prenumeratę po tych termin ach. wysyłk a pi e rwszych nu merów do
k onan a zosŁanie z opóźnieuiem. Jednostki na rOlrachunku qospodarczy m i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę 
n a konlo Narodowego Banku Po13kiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za 
prenumera tę nie wystawia się . Nil odcinku w płaty należy .podać dokładn ą nazwę inst~' tucji (bez skrótów). nazwę i numer doręcza 
ją cego urzędu po cztewego (j ak W il rs za wa 10. Pozllilń 3 it p.l , powi at, uli cę. nr domu, nr skrytki p ocztowej oraz iłość zamawia nych 
egzemplarzy Monitora Polskiego. Prenumeratę można zq ła slać również bezpośren nio w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy A l. 

l Armii Woiska Polskiego 2/4. 

Pojedyncze eyzemplarze Monitora Polskiego n a bywać można w punktach sprzedaży w Warsza wie: AL I Arm ii W ojska Po ls kie
(jo 2/4, "Dom· Książ ki" - Księqarni a Prawno-Ekonom iczna - ul. Nowy S wiat 1. kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - al. Gen. 
S wierczewskiego 127, w kasdch Sądów Wojewódzkich w : Bia ł ymstoku, Katowicach, Kie lcach. Koszalinie. Łod zi. Olsztynie, Opol u, 
Rzeszow ie, Wrocławi u i Zielonej Gó rze oraz w kilsilch S ąnów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Często chowie, 
Gdańsku1 Gd yni, Gl iwicach. Jel en iej Górze, Kaliszu, Krako w ie, Lu blinie. N0wym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, 

Rilci borzu, Ra do miu, Szczecinie, · Tarnowie , T oruni u i Zamośc iu. 

--------------------------Redakcja: Urza c1 Ra dy Ministrów - Biuro Prawne, Wars zawa, al. Ujil zdowskie 1/3. 
Ad ministracja: Adm in is tracja W ydawni ctw Urzędu Ra dy Ministrów, W arszawp, uL Krakowskie Przedmieście 50. 
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