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UCHWAlA Nr 166 RAny MINłSTROW 

• drlia 11 listopada 1971 r. 

w sprawie poparcia przez Rz .. d PolskIej Rzeczypospolłtej Ludowej Orędzia Komitetu Centralnego Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego, Rady Najwyższej I Rady Ministrów Zwłązku Socjal1stycznych Republik Radzieckich 

do narodów, parlamentów I rządów wszystkIch krajów 'wlata. 

Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na 
Iwym nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 11 listopada 
1971 r. rozpatrzyła główne kierunki działania polskiej poli
tyki zagraniCznej na rzecz realizacji propozycji I idei za
wartych w Orędziu Komitetu Centralnego Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego, Rady Najwyższej i Rady Mi
nistrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do 
narodów, parlamentów I rządów wszystkich krajów świata. 

Orędzie to, wystosowane przez Kraj Rad w 60 rocznicę 
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Pażdziernikowej, jest 
dobitn ym potwierdzeniem konsekwentnego dążenia do 
umocnienia międzynarodowego bezpieczeństwa, do budowy 
trwałego pokoju na świecie. . 

Dzięki pokojowej polit yce zagranicznej Związku Socja
list yczn ych Republik Radzieckich, Polski i innych pallstw 
50cjalistycznych. a także dzięki wysiłkom wszystkich po-

. 5tępowych sił w stosunkach międzynarodowych coraz sku
teczniej torują sobie drogę zasady pokojowego współistnie

~nia państwo odmiennych ustrojach. Rozwija się proces od
prężenia, pogłębia wzajemne zaufanie I rozszerza równo
prawna współpraca między narodami. 

Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 
pełni popiera wyrażoną w Orędziu opinię, iż najpilniejszym 
dziś zadaniem w umacnianiu tego pozytywnego procesu 
jest zahamowanie wyścigu zbrojeń, II zwłaszcza zapobieże

nie .rozprzestrzenianiu broni nuklearnej i tworzeniu nowych 
irodków masowej zagłady, otwarcie dróg ku całkowitemu 
zakazowi broni nuklearnej, ku powszechnemu i całkowite

mu rozbrojeniu. 

Nowe inicjatywy, z którymi Sekretarz Generalny Ko
mitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Ra-

dzieckiego, Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej 

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - -Leonid 
Breżniew wystąpił na uroczystym posiedzeniu Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, 
Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich i Rady Najwyższej Rosyjskiej Federacyjnej So
cjalistycznej Republiki Radzieckiej, stanowią doniosły krok 
na tej drodze, odpowiadają żywotnym interesom wszyst
kich narodów. 

Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
udziela tym doniosłym inicjatywom pełnego poparcia, wi
dząc w ich urzeczywistnieniu ogromną szansę dalszego po
głębienia procesu odprężenia w stosunkach międzynarodo
wych oraz powodzenia toczących się aktualnie w różnych . 

płaszczyznach rokowań dotyczących zahamowanła wyścigu 

zbrojeń i przejścia do efektywnego rozbrojenia, co stwo
rzyłoby trwałe przesłanki do ugruntowania zasad pokojO
wego współistnienia, umocnienia pokoju i międzynarodo-
wego bezpieczeństwa. ~ 

Kierując się dążeniem do wniesienia przez Polskę jak 
największego wkładu do tej wielkiej sprawy Rada Mini
strów, 'stosownie do zalecenia Biura Politycznego Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, za
akceptowała przedstawione przez Ministra Spraw Zagra
nicznych główne kierunki działania polskiej polityki za~ 
g raniczne j na rzecz realizacji propozycji i idei zawartych 
w Orędziu Komitetu Cen traln ego Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego, Rady Najwyższej i Rady Ministrów 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Prezes Rady Ministrów: P. JUI0 5.zewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW . 

'Z dnia 8 listopada 1977 r. 

w sprawie zaokrąglania kwot odsetek od środk"Ów pIenIężnych na rachunkach bankowych. 

Na podstawie § 5 uchwały nr 98 Rady Ministrów z dnia 
5 lipca 1971 r. w sprawie oprocentowania środków pienięż
nych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 17, 
poz. 96) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Kwoty odsetek od wkładów oszczędnościowych 
innych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

podlegajq zaokr.ągleniu do pełnych złotych. 

2. Zaokrqglenie do pełnych złotych następuje w ten 
Iposób, że kOlkówki w kwotach nie przekraczających 

49 gr-oszy pomija si ę , a końcówki przekraczające tę kwotę 

z a okrągla się w górę do I złotego . 

§ 2. Traci moc- zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
27 lipca 1973 r. w sprawiezaokrąglimia kwot w ohrocie 
z hankami z tytułu odsetek i prowizji (Monitor Polski Nr 35, 
p oz. 2 ~5). 

§ 3. Zarząd~enie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1978 r. 

Minister Finansów: w z. M. Krzak 


