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l>zie;nnik Usta.W Nr 22. 200. p.oz. 140 i 141 

darzowego, w którym powinni podjąć pracę 

stosownie do skierowania; 
3} do ,rencistów-mężczyzn stanu wolnego i renci

stów-kobiet nie wykonujących pracy zarobko
wej - przez okres sprawowania opieki nad 
dzieckiem w wieku do lat 14 (własnym, przy-

- sposobionym, pasierbem, obcym - wziętym na 
utrzymanie i wychowanie), j eże li sprawowania 
tej opieki nie można powierzyć innej osobie . 

§ 4. 1. Za dochody z innych żródeł niż praca zarobko
wa (§ 2) powodujące zmniejszenie renty stosow
nie do art. 17 i art. 32 ustawy, uwaza się wszel
kie dochody uzyskiwane .ze źródeł nie wymie

. nionych w § 2. 
. 2; Nie powodują jednak zmniejszenia renty do

chody uzyskiwane: 
1} z prac wykonywanych na podstawie umowy 

o dzieło lub zlecenia, jeżeli ,dochód z tych 
. prac nie przekracza 750 zł miesięcznie, : 

2) z publikacji lub innego rozpowszechniania 
rezultató~ twórczości naukowej, iiterackiej 
i publicystycznej, 

3) z wynagrodzeń za projekty wynalazcze oraz 
pomoc tec::hniczną osób współdziałających, 

jeżeli wynagrodzenia są wypłacane przez jed
nostki . gospodarki uspołecznionej, 

§ 5. t. Za podstawę ustalenia wysokości dochodu z pra
cy zarobkowej oraz .dochodu z innych żródeł, 
podlegających przepisom o podatku od wymi
grodzeń przyjmuje ~ię: 
1) faktycznie osiągnięte zarobki pieniężne pod

legające tym przepisom, nie wyłączając tych 
składowych CZęSCl wynagrodzenia, które 
z mocy przepisów szczególnych są zwolnio
ne z opodatkowania (np. dodatki specjalne,. 
kontrolerskie, za wysługę lat), . " 

2) równowartość świadczonego w naturze 'wę-
gla i umundurowania. 

Przy ustaleniu wysokości zarobków nie uwzględ
nia się potrąceń z tytulu podatku, natomiast 
uwzględnia się zwolnienia tytulem kos~tów uzy
skania tych zarobków. 

2. Za p.odstawę ustalenia wy~okości dochodu ze 
źródeł przychodów podlegających przepisom 
o . podatku obrotowym i dochodowym lub tylko 
o podatku dochodowym przyjmuje się dochody 
w wysokości stanowiącej podstawę .opodatko
wania podatkiem dochodowym, niezaleźnie od 
zwolnień podatkowych. 

3. Podstawę ustalenia dochodu z gospodarstwa rol
nego stanowi roczny przychód szacunkowy .usta
lony dla wymiaru podatku gruntowego. 

4. Jeżeli rencista (inwalIda) posiada dochody z kil
ku źródeł, uzyskiwane dochody zlicza się." 

4) ze stypendiów przyznawanych na czas stu
. diów (nauki) oraz ze stypendiów naukowych 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom 
w posiedzeniach - Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych. 

w kraju, 
5) z wynagrodzeń za udział 

(w pracach) komisji, 
·6) z wygranych loteryjnych i losowych, 
7) ze spadków i darowizn, 

·8) ze sprzedaży własnych nieruchomości. 

§ 3. 
szenia. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 czerwca 1966 r. 

w sprawie rzeczy znalezionych. 

Na podstawie art. 185 Kodeksu cywilnego zarżądza się, 
co następuje: 

§ 1. Organami właściwymi do odbierania zawiadomienia 
o :znalezieniu rzeczy zgubionych, jeżeli znalazca nie wie, kto 
jest uprawniony do odbioru rzeczy albo jeżeli nie zna mie j
sca zamieszkania osoby uprawnionej, są organy administra
cji finansowej prezydiów powiatowych rad narodowych, 
miejskich rad narodowych w miastach stanowiących powia
ty oraz miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych 
z województwa, na których terenie rzecz zostala znaleziona, 
zwane dalej ·organami przechowującymi. Organy te są rów
nież właściwe do przechowywania rzeczy znalezionych oraz 
.do poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. 

§ 2. 1. Znalazca może zawiadomić o znalezieniu rzeczy, 
zamiast organu przechowującego, biur.o najbliższej gromadz
kiej rady narodowej lub organ administracji finansowej pre
zydium najbliższej rady narodowej osiedla, miejskiej rady 
narodowej w miastach nie stanowiących powiatu albo dziel
nicowej rady narodowej w miastach wyłączonych z woje
:wództw oraz oddać rzecz temu biuru lub organowi. 

2. ' Biuro gromadzkiej rady narodowej lub organ admini
stracji Iinansowej powiadomi niezwłocznie o odebrclllym za
:wiado!!iieniu właściwy organ przechowujący. 

3. Biuro gromadzkiej rady narodowej lub organ adn1ini
stracji finansowej przekaże rzecz oddaną na przechowanie 
organowi przechowującemu, jeżeli osoba uprawniona , nie 
zglosi się po odbiór w ciągu miesiąca od dnia oddania rze
czy. 

§ 3. 1. Oprócz rzeczy, które znalazca obowiązany jest 
oddać na przechowanie z mocy ustawy, organ przechowują
cy zażąda oddania mu hmych rzeczy znalezionych, jeżeli 
z okolic zności wynika, że w razie pozostawienia u znalazcy 
rzecz byłaby narażona na niebezpieczeństwo utraty lub po
gorszenia. 

2. Organ przechowujący 'nie może · odmówić odebrania 
rzeczy znalezionej, jeżeli żąda tego znalazca, chyba że rzecz 
nie , przedstawia żadnej wartości. 

§ 4. Jeżeli ze względu na właściwoś~ rzeczy dostarcze
nie jej organowi przechowującemu, któremu znalazca obo
wiążany jest rzecz oddać, lub organowi wymienionemu w 
§ 2 nie jest możliwe albo byłoby połączone z niebezpieczeń
stwem, nadmiernymi kosztami lub trudnościami, znalazca 
może ograniczyć się do wskazania miejsca, w którym rzecz 
się znajduje. 

§ 5. 1. Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy 
oraz przyjęcie oddanej rzeczy powinno być ' stwierdzone w 
wydanym znalazcy poświadczeniu, w którym należy wymie-
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mc ImIę, nazwisko i adres znalazcy oraz dokładnie określić 

znalezioną rzecz, cźas i miejsce ·znale'zienia. Jeże li znalazca 
żąda znaleźnego, należy uczynić o tym wzmiankę w poświad
czeniu. 

I 2. Organ wydający poświadczenie zatrZymuje jego odpis 
podpisany przez znalazcę . 

I § 6. Jeżeli na przechowanie przyjęto rzecz ulegającą 

sZYlbkiemu zepsuciu, jak również rzec z, której prze chowy 
wapie byłoby związane ze znacznymi kosztami lub n admier
nymi ' trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie 

jej wartości, ' OT'gan przechowujący zarządzi . sprzedaż rzeczy 
w trybie okreśh~nym w przepisach o post~powaniu eg-zeku
cyjnym w administra cji. W zakresie praw znalazcy uzyskane 
ze ' sprzedaży pieniądze wchodzą w niiejsce r zeczy znale
zionej. 

§ 7. Organy przechowujące obowi.ązane są umieścić w 
swej siedzibie na widocznym miejscu ta.blicę informującą 

o godzinach urzędowania komórki organizacyjnej, powola- ' 
nej do przyjmowania i przechowywania rzeczy -znalezionych 
oraz udzielać wyjaśnień osobom zgłaszającym: swe prawa. 

§ 8. 1. Organ przechowujący powinien podjąć poszuki
wania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, j eże li rzecz ta 
posiada znaczną wartość ąlbo jeżeli jest to potrze bne ze 
względu na jej właściwości lub okolicznoś ci, w jakich zo
stała znaleziona. W razie potrzeby organ przechowujący do
kona ogłoszeń w miejscowej prasie. 

2. Jeżeli nazwisko i miejsce zamieszkania osoby u praw
nione j do odbior u rzeczy z<;lstaną ' ustalone, organ' przecho
wujący wezwie niezwłocznie tę osobę do odbioru rzeczy 
pod rygorem skutków pr-zewidzianych wart. 187 Kodeksu 
cywilnego. . 

3. Organ przechowujący zawiadomi znalazcę, kt.óry za
ządał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej oraz 
O je j adresie. . 

§ 9. 1. Koszty przechowywania j sprzedaży rzeczy ora.z 
utrzymania jej w należytym stanie, a także' koszty poszuki
wań, do wysokośCi wartości rzeczy w dniu odbioru, obcią

żają uprawnionego do odbioru. 

2. Rzecz nie może być wydana przed zapłaceniem tych 
kosztów. 

'3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w wypad
ku, 9dy rzecz znaleziona stała się własnością znalazcy. 

§ 10. 1. Jeżeli rzecz znaleziona stała się . własnością pań

stwową, likwidacja tej rzeczy następuje w trybie przewidzia
n ym w przepisach o likwidacji depo'zytów i nie odebranych 
r zeczy. Znalei,ne wypłaca znalazcy orgim przechowujący, 
może jednak żądać zwrotu wypłaconej sumy od jednostki, 
której rzecz prze~azano w toku .likwidacji. 

2. Wysokość znależnego wypłaćonego przez organ prze
chowujący określa się stos.ownie do wartości cennikowe j 
znalezionej rzeczy z uwzględnieniem stopnia jej zużycia, 

a w stosunku do rzec zy, na które nie ma cennika - na pod
stawie jej wartości handlowej. 

§ 11. Jeżeli rzecz zniileziona stała się własnością zna
lazcy, organ pr-zechowtijący zawiadomi o tym znalazcę, a w 
wypadku gdy rżecz była przechowywana przez ten organ, 
wezwie go do odbidrurzeczy pod rygorami przewidzianymi 
w przepisach o likwidacji nie podjętych depozytów i nie 
odebranych rzeczy. 

§ 12. 1. M;inister Finansów wyda: 

ł ,. ~ T~ 
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nia pieniędzy, papierów wartdściowych i kosztowności 
oraz 

2) przepisy określające sposób ewidencjonowania i , prze
chowywania przez organy przechowujące innych rzeczy 
znalęzion ych. 

2. Sposób przechowywania przedmiotów o wartości nau
kowej lub artystycznef określą- pHepisy wydane przez Mi
nistra Kultury i Sztuki. 

§ 13. 1. W raz ie znale-zienia rzeczy, której c echy ze
wnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wska
zują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy,oraz , 
w ·razie znalezienia doku{Il.entu wojskowego, a w szcżegól.

ności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowe
go, karty powoI ania albo mapy wojskowej, znalazca powi
nien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz lub dokument naj
bliższej jednostce Milicji Obywatelskiej. 

2. Znalazca powinien też oąda~ najbliżs-zej jednostce 
Milicji Obywatelskiej rze cz, której posiadanie wymaga 
szczególne~o zezwolenia ofganów państwowych, '·· jak broń, 

amunicja, materiały wybuchowe, aparatura radiowo-nadaw
cza oraz znalezione dowody osobiste, tymczasowe zaświad
czenia tożsamości, paszporty, wkładki paszportowe dq do
wodu osobistego i dOK umenty podróży. 

§ 14. L Rzeczy określone w § 13 ·ust. l przekazuje się 
niezwłocznie : 

1) dokumenty wojskowe , wystawione przez wojskowe ko
mend y rejonowe - najbliższej wojskowej komendzie re-
jonowej; 

2) . sprzęt i ekwipunek wojsk owy oraz dokumenty wojsko
we n ie "''Ymienione w pkt 1 - najbliższenlli organówi 
wojskowej slużby wewnętrznej. 

2. Do zna1ezionych rzeczy określonych w § 13 ust. 2 
stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia w sprawach' 
nie unormowanych przepisami sżczególnymi. Wydanie 'rze
czy, której posiadani.e wymaga· zezwolenia' organu państwo
wego, może ·nastapić dopiero po przedłożeniu przez osobę 

uprawnioną ważnego zezwoleni.a. 

§ 15. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio 
do znalezionych rzeczy, które zostały porzucone bez .zam+a
fU wyzb.ycia się własności., jak również do zwierząt, które 
zabłąkały się lub uciekły. 

§ 16. Przepisy rozporządzeni.a nie mają zastosowania do 
rzeczy znalezionych w budynku publicznym albo w innym 
budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności oraz 
do rzeczy znalezionych w wagonie kolejowym, na slatkll. luh 
innym środku transp9rtu publicznego. Znalazca obowiązany 
jest w tych wypadkach 'Oddać rzecz zarządcy budynku lub 
pomieszczenia a lbo zarządcy środka · transportu publicznego~ 

§ 17. Traci moc rozporządzen ie Rady Ministrów z dnia 
18 września 1954 r. w sprawie Właściwości organów powo
łanych do przechowywania rzeczy znalezionych i p'Osżuki
wania osób uprawnionych do odbioru, zasad przechowywa
nia rzeczy oraz sposobu poszukiwania osób uprawnionych 
do odbioru (Dz. U.z 1954 r. Nr 41, poz. 186 i z 1955 r. Nr 20, 
poz. 125). 

§ 18. Do czasu wydania przepisów wykonawczych prze
widzianych w rozporządzeniu pozostają w mocy przepisy 
dotychczasowe. 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogYo
szenia. 

l) przepisy szczegółowo określające sposób przechowywa- Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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