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2. Przez zarządy budynków mieszkalnych rad narodo
wych rozumie się przedsiębiorstwa i zakłady budżetowe go
spodarki mieszkapiowej, określone w§ l ust. 1 uchwa
ły nr 316 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1965 r. w spra
wie fjospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych 
rad narodowych (Monitor Polski z 1866 r. Nr 1, poz. 3). 

§ 2. 1. Zarządy budynków miestkalnych oraz spółdziel
nie budownictwa mieszkaniowego obliczają podatek od lo
k a li zgodnie z obowiązującymi przepisami, a o wysokości 

należnego podatku zawiadamiają podatników w sposób przy
jęty w zawiadomieniach o innych należnościach użytkowni
ków lokali. 

2. Zarządy budynków mieszkalnych oraz spółdzielnie 

budownictwa mieszkaniowego obowiązane są składać wydzia
łom (referatom) finansowym prezydiów właściwych miejskich 
rad narodowych (rad narodowych osiedla) w terminach pół
rocznych, do dnia 20 stycznia i 20 lipca każdego roku, dekla
racje o wysokości wymierzonego i wpłaconego przez" najem-

cę (podatnika) podatku od lokali w kwotach globalnych ze 
wszystkich nieruchomości pozostających w administracji za
rządów oraz spółdzielni. 

§ 3. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów " z dnia 
2 marca 1963 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
dekretu o postępowaniu podatkowym (Dz. U. Nr 12, poz. 67), 
dotyczące inkasa podatku od lokali, z wyjątkiem §§ 14, 15, 
35, 36, 38, 39, 41 i 44 ust. 1 pkt l lit. a), mają nadal zastoso
wanie do podmiotów, o których mowa w § 1. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
"13 czerwca 1955 r. w sprawie określenia oddzielnej jednost
ki podatkowej dla nieruchomości będących we władaniu 

miejskich zarządów budynków mieszkalnych oraz w sprawie 
wymiilru i poboru podatku od lokali i miejskiego w tych 
nieruchomościach (Monitor Polski Nr 60, poz. 731). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Kole 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA oS WIATY 

z dnia 15 kwietnia 1966 r. 

w sprawie prowadzenia i finansowania zawodowych szkół przyzakładowych, internatów, przeuszkoli, świetlic 
dziecięcych, ogrodów jordanowskich oraz wczasów dla dzieci i młodzieży w ramach działalności pozaoperacyjnej 

przedsiębiorstw państwowych. 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 i 4 uchwa
ły nr 402 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w spra
wie działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-by
towym przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski Nr 95, 
poz. 444) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie dotyczy prowadzenia i finansowania 
w całości lub w. części ze środków obrotowych przedsię

biorstw państ\Vowych w ramach działalności pozaoperacyjnej : 

1) zawodowych szkół przyzakładowych, a mianowicie: 

a) zasadniczych szkół zawodowych dla pracujących mło
docianych, 

b) zasadniczych szkół zawodowych dla pracujących do-
rosłych, 

c) techników i liceów zawodowych, 
d) szkół mistrzów, 
e) internatów i świetlic przy szkołach zawodowych dla 

pracujących młodocianych, 

2) przyzakładowych przedszkoli i świetlic dziecięcych, 

3) przyzakładowych ogrodów jordanowskich, 
4) wczasów dla dzieci i młodzieży. 

§ 2. Rozmiary działalności poza operacyjnej przedsię
biorstw (§ 1) określają narodowe plany gospodarcze, a w za
kresie nie objętym tymi planami - plany usług przyzakla
dowych urządzeń socjalnych, usta-lone w porozumieniu z wy
działami oświaty i kultury prezydiów właściwych powiato
wych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych. 

§ 3. Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia 
finansowania szkół i innych placówek oświatowo-wycho

wawczych wymienionych w § 1 określają wytyczne stano
wiące załącznik do zarządzenia. 

§ 4. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), któ
rzy nadzorują lub którym podlegają przedsiębiorstwa pro
wadzące szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze 
określone w § l, przesyłają Ministrowi Oświaty analizę i oce
nę wyników działalności pozaoperacyjnej przedsiębiOIstw 

podlegającej koordynacji Ministra Oświaty. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Oświaty: W. Tułodziecki 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Oświaty z dnia 15 kwietnia 1966 f. 

(poz. 96). 

WYTYCZNE W SPRAWIE DZIAŁALNOSCI POZAOPERACYJNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNO-BYTOWYM 
PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH 

Rozdział 1. 

Zasadnicze szkoły zawodowe dla pracujących młodocianych. 

§ 1. 1. Przedsiębiorstwo może zorganizować własną za
sadniczą szkołę zawodową dla pracujących (przyzakładową), 

jeżeli plan zatrudnienia na okres co najmniej 3 kolejnych 
lat przewiduje przyjęcie do pracy w każdym roku kalenda
rzowym nie mniej niż 40 młodocianych pracowników tego 
samego zawodu lub zawodów pokrewnych i jeżeli młodocia
ni ci podlegają obowiązkowi dokształcania się. 
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2. W llzasadnionych wypadkach zu zgodą Ministerstwa 
Oświaty przedsiębiorstwo może zorganizować zasadniczą 

szkolę dla pracujących przy mniejszej liczbie zatrudnionych 
młodocianych niż określona w ust. 1. 

3. Przedsif: biorstwo nie posiadające odpowiedni'e j liczby 
młodocianych do zorganizowania dla nich zasadniczej szkoły 
przyzakładowej dla młodocianych może zorganizować taką 

szkołę dla pracujących (przyzakładową). do której będą 

uczęszczali młodociani zatrudni eni w przec1siębiorstw il ch po
krewnych branżowo, podlegających temu samemu resortowi 
lub różnym resortom. 

4. Tworzenie i prowad7enie szkól, o których mowa w 
ust. 3, następuje w drod ze wzajemnego porozumienia zainte
resowanych przedsiębiorstw i po viyrażeniu z90cly przez 
argan administracji szkolnej prezydium właściwej rady na
rodowej. 

§ 2. 1. Przedsiębiorstwo organizujące zasadniczą szkolę 

zawodową dla pracujących (przyzakładową) ohowiązane jest 
za pewnić oclpowieclni lokal, kadrę pracowników peda90gicz
n ych, administracyjnych i obslugowych oraz należyte wypo
sażenie szkoły . w sprzęt i pomoce naukowe . 

2. Lokaje na pomieszczenie szkół przyzakładowych za
peWnia przedsiębiorstwo w crodze adaptac ji istniejących bu
dynków wlasnych lub budowy nowych obiektów szkolnych. 

§ 3. Przedsiębiorstwo powinno otaczać młodocianych 

szczególną opieką, polegającą na: 

1) umożliwieniu zamiejscowym młodocianym dojazdu do 
szkoły i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, 

2) zapewnieniu młodocianym, których codzienny dojazd na 
naukę nie jest możliwy , opieki wychowawczej w świe

tlicachszkolnych oraz odpowiednich warunków miesz
kan iowych i wyżywieniowych w intern i.l. tach lub wy
dzielonych izbach w hotelach robotniczych albo domach 
'młodego robotnika, jeżeli liczba uczniów uzasadnia ko
nieczność prowadzenia przez przedsiębiorstwo tego ro
dzaju działalności. 

R o z d z i a ł 2. 

Zasadnicze szkoły zawodowe dla pracujących dorosłych. 

§ 4. Zasadnicze szkoły zawodowe ella pracujących doro
słych kształcą ' dorosłych pracowników przedsiębiorstw, przy 
których zostały zorganizowane, w zawodach typowych dla 
tych przedsiębiorstw . Nauka odbywa się bez oderwania od 
pracy (szkoła wieczorowa). Szkoly te powinny być prowa
dzone w myśl zasad odnoszących się do zasadniczych szkół 
dla pracujących dorosłych Ministerst\Na Oświaty. Przepisy 
§§ 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

R o z d z i a ł 3. 

Technil{a i licea zawodowe. 

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może prowadzić technika (licea) 
. zawodowe przyzakładowe, j eżeli istnieje konieczność podnie
sienia kwalifikacji pracowników w określonej s'pecjalnoś ci 

albo jeżeli dopływ absol wentów techników zawodowych nie 
zaspokaja w danej specjalności potrzeb przedsiębiorstwa. 

Przepisy §§ 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Nauka w technikach (liceach) przyzakłć1dowych odby
wa się bez oderwania od pracy (szkoły wieczorowe) i po
'winna być .prowadzona w myśl zasad odnoszących się do 
techników dia pracujących. 

R o z d z i a l 4. 

Szlwły mistrzów. 

§ 6. W ce lu przygotowania ' pra cowników przectsiębior

stwa do .peł ni e nia funkcji mistrza przedsiębiorstwa o k reś l o

ne na podstawie art. 30 ust.. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. 
o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, 
poz. 160) mO~fą prowadzić szkoły mistrzów. Szkoły te powin
ny być prowadzone jako szkoły wieczorowe. 

R o z d z i a ł 5. 

Planowanie j finansowanie szkół zawodowych 
przyzakładowych. 

§ 7. Pf7ec1siębiorstwa pokrywają w clęzar działalności 

pozaoperac.yjnej, z wyjątkirm kosztów i dochodów praktycz
nej nauki zawodu, następujące wydatki: 

I) koszty amortyzac ji, utrzymania pomieszczeń, wyposaże

nia w sprzę t i pomoce naukowe oraz inne wydatki rze
czowe szkoły, świetlicy i internatu, 

2) osobowe na opłacen ie pracowników administracyjnych. 
i obslugowych szkoły, świetlicy i intern"tu oraz koszty 
podróży slużbowych (przeniesień) tych pracowników; 

3) osobowe na opłacenie w ychowawców internatu oraz 
koszty podróży s łużbowych i przeniesień tych pracow
ników; 

4) osobowe związane z wykonywaniem opieki wychowaw
czej nad m !odocianymi w wydzielonyc h izhach w h o te
lach robotniczych albo domach młodego robotnika (§ 3 
pkt 2). 

§ 8. 1. Pr7edsiębiorstwa ustalają na każdy rok kalen
darzo wy plan zatnlc1nienia pracowników szkoły, z wyjątki em 

nauczycie li prze c1miotów teoretycznych opłacanych z budże

tu kuratorium okręgu szkolne90 (wydziały oświaly i kultu
r y) lub z budżetu centralne90 właściwego resortu (Minister
stwo Górnictwa i Ener getyki , Ministerstwo Przemyslu Cięż

kiego, Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Ministerstwo 
Komunikacji); 

2. Do czasu opracowania dla szkól zawodowych szcze
gółowych norm zatrudnienia pracowników administracyjn o
biurowych oraz pracowników gospodarczych i obsługi, w za
sadniczych szkołach zawodowych przyzakładowych stosu je 
się zasady zatflldniania tych pracowników, ustalone w pkt 7, 
8 i 9 okólnika nr 15 Ministerstwa Oświaty z dnia 8 maja 
1959 r. w sprawie zatrudnienia i wynagradzania pracowni
ków zasadniczych szkół zawodowych dla pracujących 

przyzakładowych (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 6, poz. 81). 

3. Pracownicy szkół, o których mowa w § 7 pkt 2. są 

wynagradzani według zasad określonych w przepisach o upo
sażeniu pracmNników administracyjnych i obsl1l90wych za
trudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wycho

wawczych. 

4. Pracownicy szkół, wynagradzani dotychczas wec11ug 
zasad obowiązujących w danym przedsiębiorstwie, mogą być 
opłacani nadal według tych zasad do czasu pozostawania na 
zajmowanym w szkole stanowisku pracy. 

§ 9. Do cza su odmiennego uregulowania zasad finanso
wania zasadniczych szkól zawodowych dla pra cując ych do
rosłych oraz szkół m istrzów wydatki tych szkół pokrY'Nan~ 

są w ramach (]zi a la lncści poz.aoperacyjnej pr7.edsiębiors t w 

na zasadach obowiązujących w stOSunku do zasadniczych 
szkól zawodovvych przyzaklaclo\vych. 
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§ 10. 1. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej 
zawodowej szkoły przyzakładowej jest plan rzeczowo-fincm
s6Wy obejmujący: · 

1) plim rzeczowy szkoły i internatu - liczbę uc zniów kla
sy l, liczbę uczniów ogólem, liczbę oddziałów, Iiczbp, 
uczniów korzystających z internatu, 

2) plan dochodów. braz kosztów szkoły i świetlicy: 

- dochody, 
- koszty określone w § 7 pkt 1 i 2, 

3) plan dochodów i kosztów internatu (lub opieki wych·o
wawczej w hotelach robotniczych i domach młode\Jo 

robotnika): 

dochody, 
koszty' określone w § 7. 

2. Dochody szkoly, internatu 
chód działalności pozao~eracyjnej. 

świetlicy stanowią do-

3. Określone w planie dochodów i kosztów szkoly 
(ust. 1 pkt 2) wydatki r zeczowe prow adzenia szkoły powin
ny być dostosowane do fakty cznych potrzeb związanych 

z jej prowadzeniem. \VysokoŚć · tych wydatków w stosunk u 
roczn ym powinno się okreś lać w granicach orientacyjn e j 
normy na 1 oddział odpowiednich szkól zawodowych Mini
sterstwa Oświaty dla młodzieży nie pracującej. 

4. Koszty zakwaterowania uczniów w internatach szkol
nych, wliczając w to wszystkie wydatki rzeczowe i osobo
we, związane z utr zymaniem internatu, wraz z kosztami r ze
czowymi i przYGoto wania posiłków w stolówce internatu, 
łącznie z wydatkami na opłEtC en ie personelu kuchennego, n ie 
powinny być wyższe niż w internatach szkół młodzieżowych. 

5. Koszty wyżywienia w internacie (wartość produktów 
żywnościowych, bez kosztów związanych z przygotowaniem 
posiłków) pokrywają uczniowie ze środków własnych. 

6. Organizację internatu dla uczniów zawodowy ch szkół 
przyzakładmllych dla pracujących młodocianych określą wia
ści wi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Oświaty. 

§ 11. 1. Jeżeli do szkoły przyzakładowej uczęszczają 

ucmiowie będący pracownikami innych przedsiębior stw , 

prżedsiębiorstv,-a te powinny partycypować w kosztach pro
wadze nia szkoły (ewentualnie internatu, świetlicy szkolnej) 
w stosunku do liczby uczniów. 

2. Jeżeli zaj ę cia teoretyczne prowadzone są w budyn
kach szkół ogólnokszta łcących lub innych szkół zawodowych, 
przedsiębiorstwo ponosi odpowiednią część kosztów związa
nych z utrzymaniem lokalu. Zasady rozliczania tych kosztów 
powinny być ustalone w umowie zawartej między zaintere
sowanym przed~iębiorstwem a organem administracji szkol
nej lub szkołą, jeżeli została upoważniona do zawarcia ta
kiej umowy. Odpłatność przedsiębiorsty..- z teqo tytułu ustala 
się na podstawie fakty cznych kosztów poniesionych przez 

. szkołę w roku ubiegłym lub kosztÓ·w planowanych. 

§ 12. Szczegó!owe zasady oraz tryb opracowywania i za
twierdzania planów rzeczowo-finansowych szkól, internatów 
i świetlic szkolnych ustalają właściwi, . ministrowie (kierowni
cy urzędów centralnych). 

§ 13. Ewidencja księgowa przedsiębiorstwa powinna w 
pełni odzwierciedlać osiągane dochody i ponoszone nakłady 
(koszty) według poszczególnych rodzajów tej działalności 

(przyzakładowe szkoły zawodowe według ich typów, inter
naty, świetlice itd.), z uwzględnieniem zasad przewidzianych 
przepisami okólnika Ministerstwa Finansów z dnia 23 styCZ7 

nia 19fi5 r. w sprawie ewidencji kos7tów i doch ndów dzia
lir ! n ości pozaoperacyjnej pT'ledsiębiorsl w państwowych 

(Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 7). 

R o z d z i a ł 6. 

Przedszkola i świetlice dziecięce. 

§ 14. Uprawnienia i obowiązki przedsi ę biorstw, związa
ne z pro wadzenie m przeclsz~oli i świe tlic dziecięc ych , oraz 
zasady finansowania t ych placówek określają: 

1) uchwala nr 63 Ri.ldy Ministrów z dnia 16 lute go 1962 r. 
w sprawie usprawnienia zarządzania przyzakładowymi 

urząd zeni ami socjalllymi (Monitor Polski Nr 27 , poz. 110), 

2) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 C7erwca 1965 r. 
w sprawie gosp.odarki finansowej zakład.ów budżetowych 

(Monitor Polski Nr 34, poz. 190), 

3) wytyczne Ministra Oświaty z dnia 19 czerwca 1962 r. 
w sprawie uprawnień i obowiązków wydziałów oświaty 
i kultury w zakresie przyzakładowych przeds7.koli i świe
tlic dziecięcych oraz wsad i form· współpracy zaintere
sowanych zakładów pracy z wydziałami oświaty i kul
tury, 

4) niniejsze wytyczne. 

§ 15. 1. PrZedszkola i świetlice przyzakladowe są fi
nansowane w formie zakładów budżetowych. 

2. Plan finansowy zo.kładu buctże toweno ujmuj e koszty 
eksploatac yjn e zw iązane z prowadzeniem przedszkoli i świe
tlic dziecięcych (bez r emontów kapit., ln ychl w ram ach clo- · 
tacji bud żetowych Tad narodowych OTa z innych dochodó w, 
o których mow a w § 16, z wyjątkiell1 kosztów ok r eślonych 

w ust. 3. 

3. \V planie d ziałalności pozaoperacy jnej przedsiębiorstw 
powinny być uj ę te: 

1) koszty administracyjno-gospodarcze objęte § 20, poz. 206, 
§ 22, § 31 poz. 311, 312, 3D, 315 i § 32 roz. 321 i 3'22 
lit. f) klasyfika cji para9rafowej wydatków, stanowiącej 

część V załącznika nr 1 do zarząd zenia Minist.ra Finansów 
z dnia 17 grudnia 1965 r. w sprawie klas ylik ac ji dochf)
dów i wydatków budżetu centralnego i · budżetów · tere
nowych (Monitor Polski Nr 72, poz. 41 3), 

2) koszty amortyzacji, 

3) koszty prowadzenia księgowości placówek, 

. 4) koszty dodatkowych świadczeń na rzecz prc:cowników 
administracyjnych i obsługowych placówek, wynikajiice 
ze zbiorowych układów pracy lub innych przepisów 
szczególnych. 

4. Przepis ust. 3 pkt 4 nie dotyczy przedsiębiorstw, w 
których w myśl przepisów. obowiązujących w dniu wejścia 

' w życie niniejszych wytycznych ·świadczenia te są pokry
wane .-W ramach kredytów przyznawanych z bIldże tu rao ne~ 

rodowych na prowadzenie przyzakładowych przedszkoli 
świetlic. 

§ 16. · 'Vpłaty z funduszu zakładowego, dobrowolne wpła
ty indywidualne ·rodziców, wpłaty komitetów rodzicielskich 
i organizacji związkowych oraz inne wpływy pieniężne prw
znaczone · na poprawę warunków i ewentualne rozszerzenie 
zadań placówek stanowią pozycje dochodów planu finanso
wego placówek (jako zakładów budżetowych) i nie rriogą 

być zaliczone na dochód działalności pozaoperacyjnej przed
siębiorstw. 
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R o z d z i a ł 7, 

Ogrody jo rdan owskie. 

§ 17. W zakresie zasad tworzenia ogrodów jordanow
skich, zarządzania mml, warunków kor zystiJ nia , nadzoru 
i współpracy przedsi ę bi orstw z wydziałami oś wiaty i kultu
r y n a leży stosować odpowierlnio wytyczne Nlinistra Oświaty 
z dnia 19 czerwca 1962 r. w sprawie uprawnień i obo wiąz

kó\{ wydziałów oświaty i kultury w zakresie przyzakłado

wych przedszkol i i świetl ic dzi ecięcych orcz zasad i form 
wspó łpracy zainleresowanych zakładów pracy z wydziałami 
oświaty i kultury. 

§ 18. Wydatki bieżące (osobowe i rzeczowe ) ' związane 
z funkcjonowaniem przyzakładowych ogrod ó w jordanowskich 
powinny być pokrywane ze środków dz.iałalności poza opera': 
c y jnej według norm stosowan ych w ogrodach jordanowskich 
prowadzonych przez rady narodowe. 

§ 19. Dochody wlesne ogrodów jordanowskich (wpłaty 

z funduszu zak!adowego, dobro wolne wpła ly indywidualne 
rodziców; orvani7C1.cji zwiClzkowych i inne ) stanowią wpływy 
dzi i1 !a lności poza operacyjnej. 

§ 20. Pr7episy dotyczące ogrodów jordanowskich odno
szą się również do plflCów gier i zabaw . . 

R o z d z i a ł 8. 

V/czasy dla dzieci i młodzieży. 

§ 21. 1. Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorstw pro
wadzących sezonowe placówki wczasów dla dzieci i m lodzie
ży (kolonie, obozy i pólkolonie) S'l określane w wytycznych 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Wczasów ella Dzieci i Mlo
dzidy. 

2. Zć'sady finansowania . placówek wc zasów dla dzieci 
młodzieży określa zarządzeń.ie Ministra Finansów z dnia 

15 czerwca 1965 r. w s prawie gospodarki finansowe j zakła

dów budżetowych (Monitor Polski N r 34, poz. 180) .. 

§ 22. 1. VV ramach działalności pozaoperacyjnej mogą 
być finansowane następujące koszty sezonowych placówek 
wczasów dla dzieci i młodzieży: 
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1) transport własny przedsiębiorstwa , 

2) utrzymanie obiektów, stanowiących majątek trwa Jy 
przedsiębiorstwa, w okresie pozakolonijnym, j eże li obiek
ty te są w tym okresie nieczynne, 

3) pod atek od nieruchomości oraz amortyzacja obiektów 
wymienionych w pkt 2. 

2. Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio. 

§ 23. 1. W stałych plc:cówkach wczasów dla dziec i 
i m!odz.ieży (domy wczasów dziec ięcych) , prowadzonych i ti
n ansowanych przez przedsiębiorslwa, całość wy datków bie
żących, związanych z organizacją i prowadzeniem placówek , 
pO'Ninna być pokrywana w ramach działalności pozaoi1era
cyjnej według n orm stosowanych w placówkach prowadzo
nych przez rady narodowe. 

2. Opłaty rodzi ców za pobyt dzieci w stałych placów
kach . (ust. 1) stanowią dochód działalności pozaoperacyjnej 
przedsię biorst w a. 

§ 24. Organizowanie przez przedsiębiorstwo domów 
wczasów dzipcięcy ch wymaga zgody Ministerstwa Oświaty. 

VV zakresie prowad zen ia tych placówek obowiązują zasady 
ustal one w okólniku nr 38 Ministra Oświaty z dnia 20 gru
dnia 1958 r. w sprawie wytycznych organizacyjno-wych o
wawczych dla patistwowych domów wczasówc.;ziecięcy~h 

(Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 14, poz. 220). 

R o z d z i a ł 9. 

Przepisy wspólne dotyczące planowania i finansowania 
przedszkoli, świeUic dziecięcych, ogrodów jordanowskich 

oraz wczasów dla dzieci i młodzieży. 

§ 25. vVysok ość kosztów i dochodów działalności poza
operacyjnej przedsiębiorstw, związanej z prowa~! ze'niem przy
zakładowych urządzeń socjalnych, określają zbiorczo roczne 
plany tej działalności. Plc:ny kosztów i dochodów dzialalno
ści pozaoperacyjnej poszczególnych pla'cówek są odrębne od 
planów finansowych t ych ' placówek jako zakłaG.ów budże

towy ch, 

§ 26. Przepisy § 13 stosuje się odpowiednio do przed
szkoli , świetlic d ziecięcych , ogrodów j ordanowskich oraz 
wczasów dla dzieci i młodzieży. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNlCTW A WYŻSZEGO 

z dnia 28 marca 1966 r. 

w sprawie usłiłł:ema. , licZby m andatów dla członkew ·1 Rady · Głównej Szkołnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących 
główne k ierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych. 

Na podstawie § 3 ust. 2 regulaminu Rady Gló\\(,l1ej Szkol
nictwa Wyższego, stanowiącego załąc'znik do uchWały nr 387 
Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie regula
minu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (Monitor Polski 
z 1959 r. Nr 83, poz. 437 i z 1963 r. Nr 28, poz. 143), zarządza 
się, co następuje: 

§ L Ustala się liczbę ' mandatów dla członków Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących 
główne kierunki studiów: 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 

6) 

w 
a) 
b ) 
w 
w 
w 
w 
a) 
b) 
w 

uniwersytetach: 
kierunek humanistyCzny 7, 
kierunek matematyczno-przyrodniczy 7, 
politechnikach i wyższych szkołach inżynierskich 17, 
wyższych szkolach rolniczych 6, 
wyższych szkołach ekonomicznych 3, 
akademiach medycznych: 
kierunek lekarski 6, ' 

kierunek farmacputyczny 2, 
wyższych szkołach pedagogicznych 2 , 


