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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

It dn.ia 26 ma.rca 1971 .r. 

. . 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykOD~niaustawy o . postępowaniu egzekucyjo'ym w administracji. 

Na podstawie art. 2 §2, avt.20 § 2 i art. 63 ustawy 
7;' dnia 17 czerwca 1966 r. o p08ltępow8ln'iu egzekucyjnym 
'Vi admwstracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151) zarząd!za się, co cna-
I&tąpuje: . 

§ L W r07ą)Orząd:zeniu Rady Minist.rów z dnia 27 ,wrześ
nia 1966 .r. w ~prawie wykonania ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1966 r. Nr 45, poz. 

" 279 lz 1969 r. Nr 32, poz. 272) wprowadza . się następujące 
2mda.ny: 

l) w § 1 ust. l: 
a)pk,t 2 otrz:ymuje brzmienie: 

,,2) · za usługi państwowych ośrodków maszynowych 
i stacji zabiegów ochfOlny ro śli Ił, z wyjątkiem na
leżn,ośoiza usługi ' świadcwne na rzecz ro-lniczych 
sp6ł.dz:ieln:i ;produkcyjnych i kółek rolniczych;", 

b) dotychczasowy pkt · 18 otrżymuje Illumerację 20, 
a przed lItim dodaje się pkt 18 i 19 w brzmienJu: 
,,18) z tytulu kosztów pobytu w ośrodku przystosowa

nia $połecrzmego . nie pokrytych prze'l potrące1rue 

II wyna,grod-zenia 'Ła . . pracę, otrzymywanego w 
masie ;pobyt'u w ośr-odku; 

19) 2 tytułu podlegającychzwI"otO!Wi 'La,siłków ' na 
IZag06podarowanie się, przylinawanych nauczy
cielom (wychowawoom) w trybie art. 22 ustawy 
II dnia 27 kwietnia 1956 r.i() prawach i obowiąz-

.", • kach 'nauczyc-ieli (Dz. U. z 1956 1. Nr 12, poz. 63 . 
li z ,1958 r. Nr 21, po.z. 93); 

2" § 1:1 otrzymuje bmmienie: 
.. § . 11. L ' Opłaty Za czynności egtlekucyjn,e przeprawa

d~e u zobowiązanych nie będących jednostkami go~po
di;l;I1tq ,~łe,O'zm'iQ.nej wynoS'zą : 

I ".~ 

l) za pobranie pitmiędiy przez ,poborcę skarbowe
go. na miejscu u. zo;bąwiiłza,neg'o .L l0f0od kwo
ty pobranej n.aleilnośc·i, najmniej jednak 1~ zł; 

2) za .. zaJęcie wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie 
iiIlJnych wierz.ytelnośd pieniężnych lub -innych 
:praw majątkowych - ~/o od kwoty egzekwo
rwa,n!'!J nalei)!lJości, najmni€j jednak 30 zł; 

'3) za zajEfCie' rucp~mośoi - 30/000 kwoty egzek
k-wo'wanej nalezności, najmniej jed!nak 50 zł; 

.04) ,za -Qldebrani:e ,,;?:ajętych ruchomoś'ci od zobowią-
Zaillego - 5P .zł; . 

. 5) za 'Ogłoszenie licytacji ruchomości lub za ' czyn
ności !j>l1zyg·o'towawcze do sprzedaży egzekucyj
nej zajętych r~cł)omości w inny sposób - 4% 
!Od kwmy egzekwowa1nejn-ależnQ ści, najmniej 
jednak 50 zł; . , 

'. -6) 2a przeprowadzenie lic;ylacji lub dokonan ie 
~przedaży ··egzekucyjnej w inny sposób - 50f0 
od kwoty uzyskanej p~zez ·<;>rga:n egzekucyjny 
ze sprzeąaży, najmniej jednak 20 zł; 

.7} za . spisanie protokołu o udaremnieniu przez . w-
.. bowiązanego .przeprowadzenia egzekucji z za

jętych ruchomości , przez ich usunięcie, zbycie 
łub uszkodzenie '- 100/0 ' od .sumy ' O,SI~aco:~a" 
Ill.Latych ruchomości, . najmniej jednak 50 zł; nie 
uważa się jednak za udaremnienie. egzekucji 
z ruchomości dok.~ania przez rolnika sprzed-a-

' iy zajQtych 'przedmiotów w wykona.niudOiStaw 

obOlWią.zkow.ych( lub um6wkoMraktacyjnych. · 
jeżeli uzyskane, .ze sprzedaży pieniądze zosrały 
-wpłacOllle rui pokrycie egzekwowanej należ
nośq ; 

8) za wezwanie pomocy orgMlu Milicji Obywatel-
skie j - 100 ił. ' 

2. Tytułem zwrotu wydatków za wszelkie czynności biu
rowe, związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych, po
biera się opłatę ma1nipulacyjną. Wynosi ona 0.50f0 od kwoty 
Illależności objętych każdym tytułem wykonawczym, najmniej 
jednak 5 zł, a najwyżej 500 zł. 

3. Opłaty za czyiulościegzekucyjne, prze;prowad,wme 
u zolbowiązanych będących jednostkami gospodarki uspołecz
ni'()lllej, i opłatę manipulacyjną oblicza się w sposób -określo
Illy w ust. 1 i 2, stosując jednak stawki dziesięciokrotnie 
niższe. 

I 4 • ..opłaty za czynności egzekucyjne wymienione w· · 
ust. J pkt 1-7 oblicza się , oddzielnie od każdego tytulu wy
kona'w"czego, który był lpo,dstawą dokonania c zynności egze-
kucyjnych. . 

5. Opłaty Ile czy!?,n.ości wym.iemione w ust. 1. pkt 2, 3 i 5 
pobiera się tylko raz, chociażby czynności te były nastę.pnie 
IPOnawiane w toku ,postępowa,nia egzekucyjnego. . " 

6. Jeżeli dla wyegzekwowania tej samej należl,l·ości do
konano zajęcia wynagrodz,e,nia za pracę lub innej 'w ie,rzytel
aliOści pienięiln€j ąlbo tnnego prawa mają~kowego, a naslę.p
nie dokonano zajęcia ruchomości, to wówczas , za zajęcie ru
chomości -pobiera Slię tylko 1% od kwoty egzekwowa nej na-

, leżności. a najm.n.iej 20 zł. 

7. Protokołu o udaremnieniu prze.z zobowiązanego egze
kucji przez usunięcie zajętych ruchomości nie spisuje się, je~ 
że li zajęto zwierzę fizeźne podlegające egzekucji , a następoie 
lnie wszczęto da,ls.zych czynności egzekucyjnych w b:k re si e', 
w którym zwie,rzę ,to uzyskało już odpowiedni ą wa gę i mu
siało być sprzedane lub winny sposób zużyte. Nie sp i.s,uje się 
też takiego protokołu, j eżeli zobowiązany zawiadomił orga'Il 
egzekucyjny o kon.ieczności dojconania sprzedaży zajętych 
przedmi·otów, a nastę?nie '- pÓ upływ ie ' d wóch tygodni od 
<la-ty zawiadomienia - sam dokonał sprzedaży, aby unikliąć 
strat, na które narażał go organ egzekucyjny wsku~ek' riie;po
czynienia kroków zmierzających do sprzedaży zaj ętych ru
chomośCi . "; 

3) § ) 2 ot rzymuje brzmienie: 
,,§ 120 i. Obowiąwk ui9Zc-zenia opłat za c'lyn,ności egze-' 

kuc y jtne powsta je: 
l) za pobr.a.nie pieniędzy - z .chwilą pobrania; " 
2) 'za zajęt-ie wynagrodzenia za pracę - z chwilą 

doręczeni azaklad<:Jwi pracy decyżji o- zajęciu; 
3) za zajęcie innych wierzytelności p.ieniężny<ch 

lub innych praw majątkowych - ' z chwilą d-o
ręczenia dłużnikowi decyzji o zajęciu; 

4) za zajęcie ru.:cho~'óści - z ćhwilą podpisa,nia 
protokołu zajęcia pl'zez poborcęsikarbowego;,,' 

5) , za odebranie zajęty~h ruchomości od zobowią
zanego - z chw,ilą ' podpiSania .przez poborc.ę 
iSkarbo,wego lub i,nnego upeważni:OIhe-go pracQIW
·nika proto:kołu .. ich odehra;Jl.ia; 

6) Z6 ogłoszemieo licytacji ruchomości lub .za 
alyooości przygotowawcze do s;przooaży ' egze-
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kucyjnej zaj~ tYfh ruchómdści w inny sposób --:- . ' 
z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu 
obwieszczenia o licytacji lub. ,z~w i adomienia o 
dolwnaniu czynności przygóŁowawczych do 
sprzedaży w inny spósóbi 

7) za prz~prowadzenie licytacji lub dokonalnie 
sprzedaży egżekucyjnej w inny sposób-

" z chwilą podpisania ' protokołu s,pzędaży przez 
pracownika organ.u egzekucyjnego, który jej 
doko,nałi 

" 

/ . 
8) za spisanie protokółu o udaremnie,niu egzeku- . 

cji - z chwilą podpisania tego proto kołu przez 
poborcę skarbowego lub innego pracownika 
wyznaczonego przez org.an egżekucyjnYi . 

\ 

Po.z.92, 93 i 94 I r:.. 
.1 . _ . • ... , ~_ ... /~.~ 

9) za wezwanie pomocy organu Milicji Oby·:~i~~:. t~:; 
skiej - z chwilą przybyc ia wezwanego, organu (;"' 
na miejsce czy~mości egzekuc yjnych. ·:·J[ ~:.: · .(. '. .... .. ,.\ 

2. Obo'wiązek uiszcze nia opłaty manipulacyjne j <Pci:W$taję,{ i 
z chwilą doręc zenia zobowiązanemu · odp isu tytułu wyk6ri a~w
czego ' prze z poborc ę... skarbowego. Jeżeli pierwszą czynnością 

. egzekucyj ną jes,t zajęcie wynagrodzenia za pracę lub zajęcie 
innej wierzytelnośCi pieniężnej albo in.nego prawa mająt ko
wego, obowiązek uiszczenia opłaty m'an ipulacyjnej , powstaje 
równocze śn ie z ' obowiązkiem uiszczenia opiaty za zajęcie." 

§ 2. Wykona.n.ie rozporządzenia pOlrucza się Ministrowi 
Fi'na nsów oraz innym zainteresowanym mi,n i s tr~m~ 

/ . . 

§ 3. Ro.zpor ządzenie wchodzi" W życie ' z dniem maja 
1971 r. 

Prezes Rady ,Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

" . 
·z d;nia 2 kwiebnia 1971 r. 

• zmieniające ro.zporządzenle w sprawie- utworzenia wyższych szkół oficerskich. 

Na podstawie art. 3 ust. I i ' 2 i a,rt .. 40 . .ust. 2 usta.wy 
IZ dnia 31 marca 1965 r. o wyżs7.ym s,zkolnktwie wojskowy,m 
(Dz. U. z 1970 r . Nr 25, poz. '204) zarząd7.a srę, co na,stępuje: 

§ l. W róz;porządzeniu R'ady Ministrów z dnia 23 marca 
1967 r. w sprawie utworzenia wyższych szkół ofice·rskich 
(Oz. U. Nr 15, poz. 65) wprowadza się nast ępujące zmia.ny: 

l) w§ I skreśla się pkt 11 i 12i . 
2) w ·§ 2 wyra'zy ' "o ogólnym kierunku . techniczno-organi-

94 

zacyjnym" zastępuje się wyrazami "o ogólnym kierunku 
techniczno-dowódozym" i 

3) § 5 otrzymuje brzmien;ie: 
,,§ 5 .. Absolwe-noi wyższych szkół oficerSlkich uzyskują 

tytuł »inży.nie.ra-dowódcy« określonej specjal
ności." 

§ 2. Roz.porządz~ie wchodzJ w życie z dniem ogłoOS7.ooia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Jagielskl 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 20 marq 1971 r. 

' zmleniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób żatrudnionych· w niekt6-
rych spółdzielczych zakładach usługowych. . 

Na podstawie a,rt. 5 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 19~9 r. 
o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41, z 'póiniejs,zy
imi zmianami) zarządza się, co następuje: 

§ l. W § 4 ro źporządzenfa. Miriistra Finansów z dnia 
. 31 stycznia · 1967 r. w sprawie poboru zryczaltQwanego po
datku od wynagrodz~ń od osób zatrudnionych w niektórych 

s półdzielczych zaKładach usługowych (Dz. U. z 1967 r. Nr '6, 
poz. 23 i z 1968 r. Nr 5, poz. 32) wyra,zy "do końca 1970 TY 
zastępuje się wyrazami ,ido k0t?-ca 1975 r.", 

, . 
§ 2~ Rozp,orządzenie wchod'żi· , w żyde z d,niem ogłosze

nia. ' 
Minister, Finansów: J. Trendota 
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