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c:) dodaje . się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

',,5. Zapłacone ze środków obrotowych odsetki w 
okresie spłaty kredytu dotyczącego inwestycji 
jeszcze nie zakończonej zalicza się - do 
czasu przekazania inwestycji do eksploatacji -
bezpośrednio do ' wart9ści niemateri"dlnych : 
! pray.'nych. O równowartość' tych odset ek ' 
zwiększa się fundusz statutowy w środkacll 
trwałych, zmniejsza zaś fundusz statutowy w 
środkach . obrotowyc~. Odsetki te umarza si~ 
i amortyzuje analogicznie jak od~etki za 'okres 
realizacji inwestycji. Odsetki od zadłużenia 

przeterminowanego dotyczącego inwestycji 
jesicze nie za!<ończone j zalicza się do strat 
nadzwyczajnych dzi ałalnościeksploatacy jne j. 
Odsetki zapłacone po zakończeni\,\ inwestycj i 
rozlicza siEj według zasad określonych w ust. 2. 

II. Jeżeli odrębpeprzepisy, nie stanowią inaczej, 
odsetkl od pożyczek na fihansowanie inwe- . 
stycji, otrzymanych od innych jednostek niż 
bank, rozlicza ' się według zasad określonych 

w ust. 2."; 

.5) w załączn i ku do zaąądzenia: 

a) w części C w pkt 8 skreśla s i ę wyrazy "Zleconego, 
(obcęgo)", 

b) w części D w pkt 4 dodaje się na końcu wyrazy 
"jak też . koszty związane z przemieszczeniem 
środk ów trwałych wewnątrz przedsiębiorstwa (za~ 
kładu) " . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życi e z dniem ogłoszenia. 

Minister fin ansów: S. Ni eckarz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

_ z dnia 30 :czerwca 1984 r. 
( 

w sprawie wysokpści sposobu wnoszenia opiat za przyznanie prawa . do oznaczania wyrobÓw p3ństw0'rym1 
". znakami jakości i znakl~m bezpieczeństwa. 

Na podstawie § 12 ust.- 2' uchwały nr 25 Rady Mini· 
strów z dnia 6 lutego 1984 r. w. sprawie oznaczania wy
robów państwowymi ' znakami jakości i "znakiembezpie
czeństwaoraz konsekwencji ekonomicznych zą nieodpo
wie.>lnią jakość , (Monitor Pol sld Nr 6, poz. 45) zarządza 
się, ;-co n a stępuje : . 

§ 1. Zarządzenie określa Wysokość opłat za przyzna
nie prawa do pznaczania wyrobów państwowymi znakami 
jakości albo znakiem bezpieczeństwa oraz, 'sposób wnosze.! 
nia tych opIat. ' 

§ 2. 1. Opła ta za przyznanie prawa do oznaczania 
wyrobów państwowym znak.iem jakości albo znakiem bez
pieczeństwa wynosi 6.000 zł za okres roczny ważności 

~zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania wy-
robu. ' . , 

2. Oplata za przyznanie prawa do oznaczania pań-' 
stwowym znakiem jakości albo znakiem bezpieczeństwa 

odmian'y wyrobu, na którego ozn aczanie tYUli znakami 
producent otrzymał już zezwolenie, wynosi 1.000 zł za 
cały okres ważności zezwolenia dodatkowego. 

§ 3. 1. Producent wnosi opłaty okreś lone w § 2 na 
rachunek Centralnego Biura Jakości Wyrobów, pod l egłego 

Prezesowi' Polskiego Komitetu Normaljzacji. Miar i Ja
koścf, za cały okres ważności . zezw óleni a, .w termin ie 
siedmiu dni od daty jego otrzymania, bez odrębnego we 
zwania do wnie"sienia opłaty, zawiadamiając o je i wnie· 
sieniu jednostl5.ę, która to prawo przyznała . 

2. Opłaty określone w § 2 nie podlegają zwroto"{i 
w razie ' · cofnięcia producentowi prawa do oznaczania 
wyrobu, · zawieszenia tego p·rawa lub zaniechania przez pro-' 
ducenta prod ukcji bądź oznaczani a wyrobu 

§ ,4.' Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l s ie rpnia 
1984 r. 

Minister fi rlansó w: S. Nle~ka[/ 
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ZARZĄDZENJE MJNISTRA ZDROWIA I OPTEKI SPOUCZNEJ 

z dnia 13 czerwca' 1984 r. 

r 
zmieniające zarząJ}zenle w sprawie wysokości oraz zasad ustalallla i pobierania opłat za pobyt w domacb pomocy 

społecznej oraz w' dzIennych ośrodkach adaptacyjnycb 

. Na podstawie § l pkt 10 rozp~rządzenia Rady Mini· 
atrów z dnia 30 'grudnia 1983 r. w sprawie upoważnienia 
organów administracji państwowej do ustalania niektó
rych cen urzędowych , i marż handlowych urzędowych oraz 
określania zasad ustalania cen ' regulowanych (Oz. U. 
Nr 15, poz. 340) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 4 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 29 września 1983 r. w sprawie wy
sokości oraz zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt 
w domach pomocy społecznej oraz w dziennych ośrod~ 
kach adaptacyjnych (Monitor Polski Nr 33, po~ 184) wpro
wadza się następujące zmiany, 

{ , 

\ \ 
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~) ust. 1 otrzymuje brzmieni.: 
,,1. Osoby przebywające w domach.- otrzymujące eme

ryturę lub rentę, ponoszą za pobyt opłaty całko
wite, określone w § 3, nie przekraczające jednak 
75% otrzymywanej emerytury lub renty, z tym 
że pozostała do dyspozycji emeryta lub rencisty 
kwota nie może być mniejsza niż 2500 zł_. " , 

2) dodaje się ust. la w brzmieniu : 

"la. Przy ustalaniu op łat od osób, o których mowa 
w ust. L uwzględnia si ę emeryturę lub rentą 

wraz ze wszys tkimi wzrostami i doda tkami. Z 
wyjątki em dodatków rodzinnych, dodatku dla 
sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego.", 

3) w ust. 3 skreśla się wyrazy : "nie przekraczające 
jednak _75°/0 ot rzymywanej emerytury lub tenty." / 

§ 2. Zarządzeni e wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dn ia l ma rca 1984 r. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: T. Sze!uchowskl 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNFGO KOMITETU KULTURY -FIZYCZNEJ I SPORTU 

z dnia 25 czerwca 1984 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowycb zasad I trybu przyznawania l cofania stypendiów .sport.owych 
oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników. 

Na podstawie '§2 ust. 2, f 3 i § 8 uchwały nr 18 
Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1981 r: w sprawie sty
pendiów dla sportowców (Monitor - Polski Nr 4,poz. 14* 
z 1982 r. Nr 20, poz. 169 i z 1983 r. Nr l, poz. 7) zarządza 
się, co następuje: ' 

§ 1. W zarządzeniu Przewodniczącego Głównego 

Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu K dnia 11 sie{pnia 
1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyzna
wania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości 
stypendium sportowego dla poszcżególnych grup zawod
ników (Monitor Polski Nr 20, poz. 181 oraz z 1983 1'( 

Nr 6, poz. 43 i Nr 44, poz. 266) wprowadza się następu

jllce zmiany: 

1) w f 3: ' 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Klub sportowy może przeznaczyć na wypłat, 
. stypendiów sportowych ml .. t,cznie: ' 

-l) do 282.200 :Ił w I lidze piłki nożnej, nie 
więcej, jednak niż dla J8 zawodników, 

2) do 214.800 zł w II lidze piłki nożneJ, ni. 
więcej jednak niż dla 18 zawodników, 

3) do 255.200 :Ił w I lidze hokeja na lodzi., 
nie więcej j.ctnak niż dla 20 zawodników, 

.a) do 144.600 zł w I lidze koszykówki, ni. 
więc.j jednak niż dla 12 zawodn~ków, 

5) do 144.600 zł w I lidze piłki siatkowej, 
nie więcej jednak -niż dla 12 zawodników, 

I) do 1M.OOO zł w -I lidze piłki ręcznej, ni. 
więcej j.ctnak niż dla 14 za~odników."~ 

h) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
. , 

,.8. Warunkiem. - przyznania zawodnikowi w grach 
..społowych Itypendium sportowego jest ucz.-

"-
stniczenie co najmniej w 33% ~ier wcyk.Ju 
rozgrywek.", ' 

2) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. W razie spadku zespołu do niższej !fgi zawodnik, 
poza zawodnikiem posiadającym klasę mistrzow· 
,kil międzynarodową lub mistrzowską, trać! p~awo 
do stypendium sportowego, a za wodnik zespołu 

Ipadającego do II ligi piłki no'żnej - prawo do. 
stypendium sportowego w dotychGZasowej wyso
kośCi ' -'- po okresie 3 miesięcy od zakończenia 
cy~lu rozgrywek.", 

3) w § 12: 

-a) w ust. 1 po wyrazach "zaświadczeniu lekarskim" 
dodaje się wyrazy -"wydanym przez CentralnIl 
Przychodnię Sportowo-Lekarską lub wojewódzkie 
przychodnie sportowo-lekarskie", 

b) w ust. 2 po wyrazach "zaświadczeniem -lekarskim" 
dodaje się wyrazy "wydanym przez CentraIn, 
Przychodnię Sportowo-Lekarską lub wojewódzkie 
przychodnie sportowo-lekarskie", 

4) w ł 16 w ust. 1 po wyrazach "sportów motorowych'· 
dodaje się wyrazy ,,1 sportów lotniczych", 

I) w załączniku do zarządzenia doda je się - poz yc je 39 
l M> w brzmieniu: 

,,39. Sport motocykłowy 

40. Sporty lotnicze". \ 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie , z dniem ogłoszenia 
S mocą od dnia 1 lipca 1984 r. 

Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 
i Sportu: M. Renk~ 


