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Dziennik Ustaw Nr 16 104 - Poz. 73 i ,74 

i w!ącza~ się go do gromady Eobrowniki w powiecie lipnow
skim w tymże województwie. Nowa granica powiatów lip
n owskiego i włocławskiego na odcink;u gromad Bobrowniki 
i Fa bianki biegnie od ·współrzę'*.1ej nr 4580 (leżącej na do
tychczasowej granicy) zachodnią stroną drogi wzdłuż od
działu leśnego nr 277 w kierunku południowym do współ

rZf,dnej nr 4848" dalej w kierunku wschodnim do współrzęd
nej nr 4847, po czym skręca na południowy zachód i linią 
prostą biegnie do współrzędnej nr 4842, gdzie skręca w kie
runku pó;nocno~zachodnim i biegnie do współrzędnej nr 4838; 
od tej współrzędnej granica skręca na północny zachód i bie
gnie dowspólrzędnej nr 4.837, po czym skręca w kierunku 
zachodnim do współrzędnej nr 4835, s~d ponownie skręca 
na , pó:noc i dochodzi do współrzędnej nr 4.832; od tego 

punktu granica skręca w kierunku wschodnim i ' biegnie , do 
duktu leśnego położonego między współrzędnymi nr 4831 
i nr 4830, a ' następnie wschodnim brzegiem duktu w kieam
ku północno-wschodnim do współrzędnej nr 4571, leżącej 

na dotychczasowej granicy powiatów lipnowskiego wlo-
~ ~ 

cławskiego. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów. , 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem 1 lipca 
1967 r. ' 

. Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 25 kwietnia 1967 r. 

" -w sprawie obniżenia sławki podatku obrotówego dla prywatnych pensjonatów oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu 
nakładów inwestycyjnych dOkonywanych w tych pensjonatach. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 26 paź
dziernika 19E·} r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1950 r. 
Nr 49, poz. 449, z 1955 r. Nr 22, poz. 139, z 1960 r. Nr 29, 
poz. 167 i z 1962 r. Nr 66, poz. 321) i art. 3 dekretu z dnia 
26pażdziernika 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (D z. U. 
z" 1950 r. Nr 49, 'poz. 452,z 1959 r. Nr 11, poz. 61. z 1960 r. 
Nr 51. poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i 'z 1966 r. Nr 24, 
poz. 151) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Stawkę podatku obrotowego od obrotów osiąganych 
przez prywatne pensjonaty nie prowadzące sprzedaży napo
jów zawierających powyżej 18% alkoholu obniża się do 5~/o. 

§ 2. 1. Na zasadach określonych w rozporządzeniu przy
znaJe się ulg i podatkowe osobom fizycznym, które w okre
sie do dnia 31 grudnia 1970 r. poniosą następujące nakłady 
inwestycyjne: 

1) wybudują, odbudują lub rozbudują budynki o po
wierzchni użytkowej do 220 m 2 przeznaczone na cele 
pens jonatowe lub mieszkalno-pensjonatowe , w t ym z prze

, znaczeniem na cele mieszkalne nie więcej niż 85 m2 po-
wierzchni użytkowej, , 

2) nabędą ' i zainstalują we własnych pensjonatach "środki 
trwale w postaci urządzeń określonych w § 5, 

3) przeprowadzą kapitalne remonty środkó,W trwałych wy
mienionych w pkt 1 i 2. 

2. W razie rozbudowy budynlc,u przyz!laje się ulgi tyl
ko wówczas, gdy powierzchnia użytkowa części rozbudowa
nej łącznie z powierzchnią użytkową istniejącą przed doko
naniem rozbudowy nie przekracza norm określonych w usti' 1 
pkt' 1. 

-..3. Ulgi przysługują w wypadkach, gdy sumy wydatko
wane na inwes.tycje'przekroczą 10.000 zł. 

§ 3. 1. 'Z tytułu dokonanych inwestycji prżysluguje oso
bom określonym w§ 2 prawo potrącenia Z kwoty podatku 
dochodowego lub zryczaltowanegopodatku obrotowego i do
chodowego, ustalonych za rok podatkowy, w którym ukoń-
czone zostały inwestycje: ' 

1) 30% sum wydatkowanych na inwestycje Qkreślof1e w 
§ 2 lISt. 1 pkt 1, a jeżeli chodzi o tego rodzaj u imve-
stycje dokonane w miejscowościach uzdrowiskowych, 
tmystycznych i wypoczyIikowych , ...:.. 50% sum wydat· 
kowanych na te inwestycje. 

2) 50% sum vfydatkowany~h na inwestycje określone w 
§ 2 ust. 1 pkt 2 i 3. 

/ 

2. W razie niemożności potrącenia w roku podatkowym, 
w którym ukończone zostały inwestycje, ·calej kwoty podle
gającej potrąceniu, potrącenia reszty kwoty dokonuje się 

w następnych trzech latach podatkO'wych. 

3. Przy ustalaniu ulg podatkowych do sum wydatkowa
nychna inwestycje wlicza się sumy spłaconych pożyczek 

bankowych zaciągniętych na cele inwest'y~y jne określone 

w § 2. Ulgę z tytułu nakładów' pochodzących z pożyczek 
bankowych stosuje się w miarę spłaty tych pożyczek VI 

,okresie do 10 la t, licząc od roku ukończenią inwestycji, 
z tym źe łączna suma potrąceń r azem z potrąceniami z ty
tułu sumy wydatkowanej na inwesty cje z własnych fundu
szów nie może przekroczyć sumy podatku ustalonego za 
okres czterech lat, poczynając od roku, w którym ukończo
ne zostały inwestycje. 

4. Miejsco\vo{;cf uzdrov\7iskowe, turystyczne i wypoczyn
kowe, w których ma zastosowanie przepis us t. 1. ustala 
Przewodniczący Główriego Komitetu Kultury Fizycznej i T,u-
rys tyki. lO 

§ 4. 1. W razie wybudowania nowego budynku, wyso
kość sum wydatkowanych na budowę przyjmuje się VI kwo-= 
cie odpowiadającej sumie ubeżpieczenia ' tego budynku usta
lonej przez Pań.stwowy Zakład Ubezpieczeń dla celów oóo
wiązkowego ubezpieczenia budynków. 

2. W razie odbudowy, rozbudowy lub kapitalnego re
montu budynków, za podstawę obliczenia ulgi przyjmuje się 

wartość nakładów ustaloną na podstawie oryginalnych do
wodów (rachunk ów) zakupu materiałów budowlanych zuży
t ych przy inwestycji, z doliczeniem kosztów robocizny w . 
wysokości ustąlonej na zasadach przewidzianych w § 2 
ust. 7 rozporządzenia .Rady Ministrów z ,dnia 8 marca 1966 r. 
w sprawie określenia rzemiosł i obszarów · objętych ulgami 
podatkowymi z tytułu inwestycji oraz wysok ości · ulg i cza
sokresu potrącania ich z podatków (Dz. U. Nr 10, poz. 64). 

§ 5. 1. Przez. urządzenia, o których mowa w§ 2, rozu
mie się nowe urządzenia, jak również nabyte w jednostkach 
gospodarki uspołecznionej używane urządzenia oraz ur7.ą 

.pzenia złożone z części używanych, Dabytych w jednostkach 
gospodarki uspołecznionej. 

\ 
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2, Na byc ie novvych urządzeń powinno być stwi erdzone 
d owodem n abycia w yda nym. przez przedsi ębiorstwo trudn ią
ce się na ohszarze Polsk iej Rzeczypospolitej Ludowej pro-
,dukcją, montażem lub s przedażą nowych maszyn a lbO urzą 
dzeń , a na bycie używanych maszyn lub urządzeń albo icb. 
części - dowodem. na bycia wydanym przez jednostkę go
sp odarki uspołeczni on ej , . 

3, Na bycie urządzeń a lbo ich części w przedsiębiorstwie 
sprzedaży komisowej nie uprawnia d <;? korzys tania z u lg p o-
d .atkowych, ' 

4. Ul gi nie przysługują w razie stwierdzenia przez organ 
finansowy, że n abyte urządzenia nie zostały zainstalowane 
w pensj onacie, 

- § 6, l. 'vV celu uzyska nia ulg podatkowych z ty tulu 
i m~estycji osoby obj~te przepisami rozporządzenia obowią-
za ne są: 

1\ w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia budowy, odbudo
wy lub rozbudowy budy nków albo od daty r ozfJOczęcia 
kapitalnego remontu lub od daty n abyc ia urządzenia za
wiadomić' o ty m organ finansowy wlaściwy_ do wymiaru 
p odatku dochodowego lub rycza łtu, 

2' w te rminie miesięcznym po ukończeniu in wes tycji, 
o których mowa w pkt 1, złożyć odpowiedni wniosek 
cl o organu f inans~wego wYI.Il ienionego w tym punkcie 
o przyznanie .. ulg podatkowych. 

2, Do wniosku o przyznanie u lg, podatkowych z tytułu 

bndowy, odbudoyvy lub rozbudowy oraz z tytułu kapita lne
go remontu budynków obejmującego roboty, na którYi h wy
k oranie w ymagane jest pozwolenie na budowę , należy d o
łączyć odpisy pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego, wydanych przez właśc i
we organy państwowego nadzoru budowlanego. Ponadto, 
j eśli chodzi o ulgi podatkowe z tytu ł u wybudowania nowe
go ~budynku , na leży dołączyć dowód stwierdzający wyso
kość sumy ubezpieczenia t ego budynku ustalone j przez Pań
stwowy Zakład Ubezpieczeń d la celów obowiązkowego ubez
pieczenia budynków, a w razie odbudowy, rozbudowy oraz 
kapitalnego remontu- budynków - zestawienie wydatków 
poniesioIlych w związku z inwestycją na zakup materiałów 
wraz z oryginalnymi dowodami (rachunkami) stwierdzający
mi ich wysokość. 
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3. Do wniosku o przyznani~ ulg podatkowych z t y tu ł u ;: 
nabyc ia i zainstalowania urząd zf'ń oraz ka pita lnego temonlL1 . 
urządzeń na leży 'do~ączyć zesta w ienie w yda tków poniE'sio
nych w związKu z mwestycją ' oraz orygina lne dowody (ra 
chunk.i) stw~erc1zające 'wysokość poniesion yc h wydatków, 
z tym że do wniosku o przyzna n ie ulg podatkowych z tytu łu 

nabycia i zainsta lowania urządzeń należ y ponadto do łączyć 

dowód nabycia urządzenia zawierający imię i nazwisk o (fir
mę ) oraz adres sprzedawcy i n a bywcy urzą'd zeń, r odzaj 
sprzedanych urządzeń, datę sprzedaży , cenę s f:lrzedaży i datę 
całkowitego je j uiszczenia~ j eżeli transa kcja dokonana zo
stala z jednostką gospodarki nie uspołecznionej , nale ży r·ów
'ni eż dołączyć oświadczenie sprzedawcy, że sprzedany przed-
miot jest nowy, , 

4, We wniosku ó pr;zyznanie u lgi poda tkowej z t yt ułu 
inwes ty cji podatnik powinie n ' oświadczyć . czy s am lub 
wspólnie z nim gospodarujący cz łonek rodzi ny, które90 do
.chody podlegają łącznemu opodatkowaniH poda tkiem docho
dowym, korzystał z kredytu bankowego lub instytuc ji kre
d y towe j na sfinansowanie tych inwestycj i. W razie korzy:' 
stania z kred y tu, do wniosku należy do : ą czyć zaświadcze

nie właściwego banku lub instytuc ji kredytowej stw ierdza
j ące jego wysokość . 
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5. Orygina lne dowody (rachunki), o k tórych mowa w 
ust. 2 i 3, zwraca się podatnikowi po wydaniu decyzji przy
znające j ulgę z adnotacją na n ich, że zostały wykolzystańe 
przy r ozpatrzeniu wnioskil o ulgę . 

6. Gdy organ finansowy uzna dolączone do wniosku do~ 
wod y za niewystarczając e , wezwie podatnika do prze\:!sta
wienia doda tkow ych dowodów w · wyznaczonym terminie. 

§ 7. Tr aci m oc § 1 ust. ' 1 pkt 3 rozporządzenia tvlfnistra 
Finansów z dnia 23 maja 1964 r. w sprawie ustalenia sta
we~ podatku obrotowego dla zakładów gastronomicznych 
i pens jonatów (Dz. U. Nr 20, poz. 123). 

§ 8. Przepisy rozporządzenia · s tosuje się do irlwestyc ji ' 
rozpoczę tych po dniu 1 s tycznia 1967 r. oraz do obr_otów 
osiągniętych poczynając od rok u podatkowego 1967. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szen ia . 

Minis ter Finansów: w z. J. Kole 

ROZPORZĄDZENIE ' MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 25 kwietnia 1967 r. 

w sprawie kwalHikacji nauczycieli wychowawców szkół j I innych ' placówek kształcenia oraz internatów ł burs 
podleg~ych Ministrowi Kultury i Sztuki. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 usta
wy z dnia 15 lipca 1961 r. 10 rozwoju systemu oświaty i wy
chowania (Dz. U; Nr 32, poz. 160) zarządza się, co następuje : 

R o z d z i a ł 1: 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Do nauczania lub prowadzenia zajęć wychow aw
czych w szkołach i innych placówkach kszta łcenia oraz w 
internatach i bi.lrsac'h podległych Ministrowi Kultury i Szt u

lki, zwanych dalej szkołami , uprawnione są osoby, k tóre po
siadają określone w rozporządzeniu kwalifikacje: 

1) naukowe, 
2) p edagogiczne, 
3) za wodowe, 
4) ideowo-moralne , 
5) fizyczne. 

§ 2. 1. Osoby, które posiadają k walif ikacje n imkowe 
lub k w alifikacje naukowe i pedagogiczne oraz s pelniają wy
magania, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, mogą być zćd.rud 

.. niane na s tanowisk ach nauczycieli i wychO\yawc6w t ylk o 
na podstawie umowy o pracę. " 

2. Osoby, które posia clllj ll co na jmniej pięcioletn i ą prak
tykę zawodową nienć1\l c zy ci e ! sk.q odpowiadającą przedmioto
wi (gr up ie przedmiotów) alh'o zaję c iom prowadzony m w s7.ko-


