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§ 5. Przed powzięciem decyzji w sprawie odroczenia, 
rozłożenia na raty lub umorzenia należnośc i o-kreślonych 

w §§ 3 i 4 należy zas ięgnąć opinii banku finansującego, je
żeli , podatnik (płatnik) wniosek swój uzasadnia sytuacją fi
nansową· 

§ 6. 1. Decyzja o umorZeniu może być podjęta także 

wtedy, gdy termin płatności jeszcze nie upłynął. ' 

2. UmorZenie należności pociąga za sobą umorzenie {Jd
setek za zwłokę <lraz kosztów egzekucyjnych w {Jd,powied,
nim stosunku. . 

.. 3. Określone w §§ 3 i4 granice uprawmen nie mogą 
być przekraczane wskutek w:ydawania decyzji częściowych 
lub wielokrotnych. Jeżeli nie uiszczona kwota z daneg<l ro

,dzaju należności · przekracza te 'granice, sprawa udzielania 
ulg w spłacie lub umarzania należności podlega przekazaniu 
>organow'i finansowemu wyższego stopnia wraz z opinią. 

-------------------~~------

~ 7. Zaliczki na należności z tytułów wymieni onych w 
§ 2 ust. 1 nie mogą być umarzane. 

§ 8. Traci moc rozporządzen i e Ministra Finansów z dnia 
25 kwietnia 1962 r. w sprawie właściwości organów finanso
wych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania z~ bo
wiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnfęcia przepi
sów dekr e tu o zobowiązan iach podatkowych na należności 
z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku, nadwyżek środ
ków obrotowych, wpłat amortyzacji oraz oprocentowania 
środków trwałych (Dz. U. z 1962 r. Nr 27, poz. 128, z 1963 -r. 
Nr 34, ' poz. 199, z 1964 r. Nr 40, poz. 272, z 1965 r. Nr 55, 
poz. 339 i z 1967 r. Nr 28, poz. 133) . 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: S. Majewskj 
:1 
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7. dnia 3 grudnia 1968 r. 

w sprawie podwyższenia emerytur i rent inwalidzkich dla niektórych pracowników zatrudnionych 
na statkach żeglugi powietrznej. . 

Na podstawie ari. 22 ust. 4 i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 
23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza 
;S.i ę, co następuje: 

§ 1. P;-acownikom zatrudnionym na statl5.ach żeglugi po
w~e~rznej, uprawnionym do emerytury' na warunkach prze
wid'zianych 'w r,ozporządZE:~,niu Rady Ministrów z dnia 22 li
stopada 1968 r. w spra wie warunków wymaganych do uzy
skania emerYtur dla niektórych pracowników zatrudnionych 
na statkach żeglugi .powietrznej ' (Dz. U. Nr 45, poz. 326), pod
wyższa się kwotę emerytur y obliczoną w myśl art.. 22 
ust. 1 i 2 ustawy z ' dnia " 23 stycznia 1968 r. o powszechnym 
zaop~trzeniuemerytalhym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 
Nr 3, p~z. 6) oD sOfo kwoty emerytury, jeźeli pracownik był 
zatrudniony na stanowIskach objętych r ozporządzeniem, 

o' którym wyżej mowa, co najmniej 15 lat, i o 1010- kwoty 
emerytury za każdy, dalszy pełny rok zatrudnienia na tych 

,stan,owiskach ponad 15 lat, nie więcej jednaK: niż za 10 lat. 

§ 2. Pracownikom zatrudnionym na statkach żeglugi po
wietrznej uprawnionym do renty i,nwalidzkiej z tytułu , za
trudnienia na stanowiskach {Jkreślonych w rozporządzeni ll, 

oD którym mowa w § 1, podwyższa się kwotę renty inwalidz
kiej o 10f0 kwoty tej renty za każdy pełny rok zatrudnienia 
poonad 5 lat na tych stanowiskach, nie więcej jednak niż 
>O 1,50f0. 

f -3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni,em ogło
szenia. 

Prze)Vodniczący Komitetu Pracy .i Plac: A. BUISkj 

.: ; 
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Nakładem Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uka~ały 

się następujące broszury: ( 

1. Ziłsady reali.!:acji budownictwa ,mieszkaniowego i rozdziału 
mieszkań - zbiór przepisów ' cena zł 8,-

2. Zasad'y ustalania czynszów I wprpwadzanie ' dodatków 
, mieszkaniowych - zbiór .przepisów 

3. Informator .. Jak załatwiać sprawy w urzędzie" 

- Zeszyt I (Sy~tem organów państwowyc/h, Kodeks postę
powailiaadministracyjnego i jego rola w załatwianiu spraw 
obywateli; Spra wy z zakresu administracji spra w wewnętrz
nych) . 

/ 
4. Informator .. Jak ·'tałatwiać sprawy w urzędzie" 

- Zeszyt II (Budotvnictwo - Gospodarka komunalna 
i mieszkaniowa - Szkody górnicze - Komunikacja i trans
port), 

5. Informator "Jak załatwiać sprawy w urzędzie" 
- Zeszyt III (Przemysł i rzemiosło - RolnICtwo i leśnic
two - Handel - Ceny na wyroby i usługi jednostek go
spodarki nie uspołecznionej - Podatki i inne świadczenia 
finansowe - Dostawy obowiązkowę - Ubezpieczenia oso
bowe i majątkowe). 

6. Informator "Jak załatwiać sprawy w urzędzie" 
- Zeszyt IV (Oświata - Kultura i sztuka - Opieka zdro
wotna - Opieka nad dzteckie~ w wieku do 3 łat - Przyj
mowanie do szkół medycznych - Uzys.kanie stopnia star
szego felczera -'- Zatruąnienie - Swiadczenia- socjalne 
Pomoc społeczna). 

1. Postępowanie .egzekucyjne w administracji 

II " 4,-

5,-

11 , 3,-'" 

.. .. 4,-

.. .. 5,-

.. .. 4,-

Wymienł-one broszury są do nabycia w Punkcie Sprzedaży Dziennika 
Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie, al. I Armii W. P. 2/4 oraz w na
stępujących punktach s'przedaży : 

w Warszawie .. Dom Książki" Klięgarnia Prawno-Ekonomicżna, ul. Nowy 
Swiat 1 i kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów, ul. Swierczewskiego 127; 

I W kasach Sądów Wojewódzkich: 
w Białymstoku, Katowicach, Kielca,ch, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie; Opolu, 

Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze; . 

w kasach Sądów Powiatowych: 
w Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, 

Kaliszu, Kr.akowie, Lublin [e, Nowym, SąC'lU, Ostrowie WJkp., Poznaniu, Prze
myślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i ZamośCiu. 

Wysyłka pocztą zostanie dokonana po otrzymaniu wpłaty na konto Ad
ministracji WydawnlctwUrzęclu Rady Ministrów w Narodowym Banku Pol
skim, Oddział Miejski IV w Warszawie Nr 1551-91~11746 (przel.ewem lub prze
kazem pocztowym). 

Na odcinku wpłaty należy podać dokładny adres ,wysyłkowy o,raz ilość 
zamawianych egzemplarzy. 

Nadsyłanie zamówień je'st zbędne, gdyż wysyłka dokonywana będzie wy- . 
łącznie na/ podstawie otrzymanych wpłat. Rachunków nie wystawia się. 

Redakcja: Urząd Ratly Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa,' al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: ' Administracja .Wydawnlctw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa ' 34, 

uL Powsińska 69(71 (skrytl<a pOC7t~wa nr 3) . 
Tloczonoz polecenia Prezesa Rady Ministrów 

w Zakladach Graficznych "Tamka". Zakład nr I. Wars1awa, ul. Tamka 3. 

Zam. 1709. Cena 3,20 zł 
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