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wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wy
kształcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 
1964 r. w sprawie zasad ud zielania pomocy kredytowej za
miejscowym pracownikom-absolwentom i studentom szkół 

wyż.szych na opłacenie części wkładu własnego w spółdzi e l

niach budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 86, 
poz. ·413) wprowadza się następujące zmiany: 

l) W § l ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Pożyczki dla zamiejscowych pracowników-absolwen
tów i st udentów, którzy zawarli z zakładem pracy 
umowę stypendialną lub przedwstępną, zwanych da
lej "pożyczkobiorcan1i", na uiszczenie części wkła
dów własnych w spółdzielniach bud ownictwa miesz
kaniowego - udzielane są przez Bank Inwestycyjny. 

Przez użyte w dalszej CZęSCl zarządzenia określenia: 

"bank", "banki", "właściwy bank", "właściwe banki" 
i "bankowi" należy rozumieć Bank Inwestycyjny."; 

2) w § 3 ust. 1 otr·zymuje brzmienie: 

,,1. Ud zielenie pożyczki może nastąpić w trakcie uzy-. 
skiwania członkostwa w spółd zielni, z tym że: 

l) udziel enie pożyczki pracownikowi-absolwentowi 
może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o pra
cę, 

2) udzielenie pożyczki studentowi może nastąpić po 
zawarciu umowy stypendialnej lub zarejestrowa
niu umowy przedwstępnej". 

§ 2. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 23 maja Ig66 r. 

'W sprilwie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznęj działalności jednostek transportu samochodowego. 

Na podstawie § 24 i § 52 uchwały nr 261 Rady Ministrów 
z dnia 12 październ i ka 1965 r. w sprawie przeprowadzania 
analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej (Monitor Pol
ski Nr 59, poz. 301) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się ramowe wytyczne do przepro
wadzania analiz rocznej działalności jednostek transportu sa
mochodowego. 

2. Ramowe wy tyczne, o których mowa w ust. l, stano
wią . odrębne wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minfster Komunikacji: P. L'ewiński 
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• ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOSCI 

z dnia 4 czerwca 1966 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wprowadzanych 
do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślników. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 październi
ka 1952 r. o gospodarowaniu artykułami ·obrotu towarowego 
i zaopatrzenia (D 2; . U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. 
Nr 54, poz. 244) oraz § 2 ust. 3 zarządzenia Przewodniczą
cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 
31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wpro
wadzanych do obrotu (Monitor Polski z 1958 r. Nr 6, poz. ~6 
i Nr 19, poz. 123 oraz z 1961 r. Nr 63, poz. 273) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu Drobnego i R;w
miosla z dnia 29 kwie tnia 1958 r. w sprawie zwolnienia od 
obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wpro
wadzanych do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa prze
mysłowe i rzemieślników (Monitor P.olski Nr 34, poz. 193) 
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

,,§ 4a. 1. Rzemieślnicy będący członkami rzemieślniczych 
spółd zielni zaopatrzenia i zbytu zwolnieni są 

od obowiązku ozniJczania wytwarzanych przez 
nich artykułów, wprowadzanych do obrotu 
przez te spółdzielnie. 

2. Oznaczenia artykułów, o których mowa w 
ust. l, dokonują rzemieślnicze spółdzielnie zao
patrzenia i zbytt), zamieszczając w czę ści ozna
czenia dotyczącej nazwy i siedziby przedsię

biorstwa, które artykuł wyprodukowało, nazwę 
i 5iedzibę spółdzielni oraz numer rejestracyjny 
rz.emi eślnika-wytwórcy ustalony przez spół

dzielnię". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości: 
w z. M. HoJfmann 


