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Nr POZI 
taryfy 
celnej 

02.01 

02.05 

OS .Dl 

08.02 

09.01 

09.02 

Nazwa towaru 

Mięso i podroby jadalne zwierzqt 
objętych pozycjami od nr 01.01 do 
nr 01.04 - świeże, chłodzone lub 
r. 1 rożone: 

l) mięso: 

b) wolowe i cielęce 

c) wieprzowe 

Słonina, z wyjqtkiem boczku , tłuszcz 
wi eprzowy i tłu szcz z d robiu : nic 
wyciskane, nic wytapiane, nię eks
trahowane ruzpusz;czalnikami -
świeże, chłod zone, mrożunc, solone 
lub w solance, suszone lub wędzo
ne: 
l) sl011ina 
2) tłuszcz \\"icprzowy 

j Daktyle, banany, ananasy, mango, 
mangowce, gruszki adwokackie, 
guawa, orzechy kokosowe, orzechy 
brazylijskie, orzechy nerkowca (ca
jou lub anacacdc), świ_cże lub su
s::one, w łupinie lub bez lupiny: 
l ) daktyle, banany, ananasy: 

a) nadające się do bezpośrednie-
go spożycia 

b) pozostałe 

2) pozostałe: 

a) nadające się do bezpośrednie-
go spożycia 

b) pozostale 

Owoce cytrusowe świeże lub suszo-
ne: 
l l pomarańcze, mandarynki i kle-

mentynki 
2) grejpfruty 
4) pozostale 

Kawa, nawet palona lub pozbawio
na kofeiny; łupiny i osłonki ziam 
kawowych, namiastki kawy zawie
rające kawę naturalną, bez wzglę
du na jej proporcję w mi~zance: 

l) kawa: 
a) palona 
b) pozostała 

2) pozostale 

Herbata: 
li w opakowaniu do 500 g netto 
2) pozostała 

Stawka 
celna w oto 
od warto
ści celnej 

bez cła 
bez cła 

hez cl a 
bez cła 

bez cła 
bez cła 

bez cła 
bez cła 

bez cła 
bez cła 
bez cła 

bez cła 
bez cła 
bez cła 

bez cła 
bez cła 

-

Nr poz. 
taryfy 
celnej 

10.07 

11.02 

14.0 1 

15.01 

Nazwa towaru 

Gryka, proso, ost rzyca sorgo, inne 
zboża : 

ll sorgo 
2! pozostałe: 

b) pastewne 
c) pozostale 

Ka sze, grysiki, ziarna łu szczone, 

polerowane, rozdrobnione, mtaz
dżone (łącznie z płatkami), z wy
j<l ~ kicm ryżu łu szczonego, gładzone

go, polerowanego lub łamanego; 

ztarno zbożowe cale, zgniatane, 
zmie!Cine lub w płatkach : 

n kasza, ziarno łamane, płatki 

2; kiełki zbóż 

l\laterialy ro~linnc do produkcji wy
robów ko:zykar~kich i plecionych 
(w iklina, sitowie, bambus, trzcinka , 
rafia, słoma oczyszczona, bielona 1 

lub barwiona, lyko lipowe itp.): 
l ) wiklina, sitowie i trzcina 

Smalec i inne tłu szcze wieprzowe, 
tluszcze z drobiu - topi one lub 
E:k strahowane: 
l) s malec i inne tłuszcze wiepr;zo

we: 
a) konsumpcyjne 
b) pozostałe 

.23.01 Mąki i mączki z mięsa , podrobów 
mięsnych, ryb, skorupiaków i mię
c;zaków, nie nadające się do spoży
c;a; skwarki: 
l) mączka rybna 
2) pozostałe 

23.02 Otr~by, przemysłowe odpad y mły

narskie oraz inne uboczne produk
t:~- odsiewu, przemiału lub innych 
obróbek ziarna zb6ż warzyw 
strączkowych: 

31.03 

l) otręby jęczmienne 

2) pozostałe 

Nawozy fosforowe mineralne i 
otrzymywane w drod ze syntezy che-
micznej 

Stawka 
celna w oto 
od warto
ści celnej 

bez cła 

bez cła 
bez cła 

bez cła 
bez cła 

bez cła 

bez cła 
bez da 

bez cła 
bez cła 

bez cła 
bez cła 

bez cła 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycz
nia 1977 r. 

Minister Handlu Zagranicznego Gospodarki Morskiej: 
w z. li. Pruchniewic:z 

255 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 23 grudnia 1976 r . 

w sprawie podatkó~ obrotowego t dochodowego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1. art. 10 ust. 3 i art, Ił . usta
wy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. 
z 1972 r. Nr 53, poz. 338 i z 1976 r. Nr 40, poz. 232), art. 5. 

ust. 2, art. 13 i art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. 
o podatku dochodowym · (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339 
i z 1976 r. Nr 40, poz. 23!) oraz art. · 2 ust. 3 pkt 1 dekretu 
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z dnia 16 maja i946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. 
z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Za zajęcia zarobkowe w rozumieniu art. 1 ust. l 
ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym 
(Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 338 i z 1976 r. Nr 40, poz. 232) 
i art. Sa ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. 
·a podatku dochodowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339 
i z 1976 r. Nr 40, poz. 231) uważa się nie podlegającą prze
pisom o podatku od wynagrodzeń działalność adwokatów, 
inżynierów, budowniczych, techników budowlanych, geo
detów, tłumaczy, lekarzy, lekarzy weterynarii, lekarzy 
dentystów, uprawnionych techników dentystycznych, tech
ników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, 
agentów oraz osób wykonujących zlecenia doraźnego po
średnictwa. 

§ 2. Na wniosek podatnika wylącza się z obrotu: 
1) przy wykonywaniu rzemiosł budowlanych - wartość 

mate-riałów, 

2) przy wykonywaniu pozostałych rzemiosł wartość 
części zamiennych, podzespołów oraz nie przetworzo
nych materiałów 

- dodanych przy wykonywaniu usług, jeżeli podatnik: 
a) wystawi rach unek za wykonaną usługą, w którym 

wykaże. w odrębnej pozycji rodzaj, ilość, cenę jed
nostkową nie wyższą od ceny zakupu i ogólną war
tość dodanych materiałów, części zamienn ych i pod
zespołów, bez doliczenia do niej narzutów, z wy
jątkiem stosowanych przy robotach budowlanych 
i montażowych, jeżeli ich wysokość nie przekracza 
łącznie 3,5% ceny podstawowej tych robót, 

b) posiada oryginalne dowody zak upu dodanych ma
teriałów, częś ci zamiennych lub podzespołów, od
powiadające warunkom określonym w art. 103 ust. 2 
dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu po-

. datkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z póź
niejszymi zmianami) . 

§ 3. 1. .Sprzedaż polikwidacyjna i uzys:tany z niej do
chód nie podl egają oddzielnemu opodatkowaniu podatkami 
. obrotowym i dochodowym, jeżeli : 

.1) na dzień likwidacji został sporządzony dokładny spis 
remanentu towarów w dwóch egzemplarzach, z któ
rych jeden został złożony przez podatnika właściwemu 
organowi administracji państwowej stopnia podstawo
wego, zwanemu dalej .,właściwym organem", 

2) podatnik wystawia, z zachowaniem kopii, kolejno nu
merowane rachunki za sprzedane towary pochodzące 
ze zlikwidowanego· przedsiębiorstwa, z zaznaczeniem 
pozycji spisu remanentu, której sprzedaż dotyczy; przy 
sprzedaży towarów bezpośredniemu konsumentowi nie 
jest konieczne podawanie w rachunku nazwiska, imie
nia i adresu nabywcy towaru, 

3) sprzedaż polikwidacyjna nie trwa dłużej niż trzy mie
siące, licząc od dnia likwidacji przedsiębiorstwa. 

2. Właściwy organ może, na wniosek podatnika, prze· 
dłużyć w uzasadnionych wypadkach termin określony w 
ust. t pkt 3. 

§ 4. Stawki podatku obrotowego od obrotów z dzia· 
łalności zarobkowej ustala się: 

l) w zakresie rzemiosła piekarstwo - w wysokości 1°/r~, 

2) w zakresie pozostałych rzemiosł spożywczych - w 
wysokości 30fo, 

3) w zakresie handlu, ze sprzedaży pieczywa - w wyso
kości 2,5°/r~, 

4) w zakresie usług hotelarskich, z prowadzenia pensjo
natów i obozowisk turystycznych - w wysokości 60fo, 

5) innej niż wymieniona w pkt 1-4 i w . art. 10 ust. r 
pkt 1-6 ustawy o podatku obrotowym - w wyso
kości 60fo. 

. § 5. 1. Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 5 
ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym 
następuje pod warun kiem udowodnienia okoliczności uza
sadniających zwolnienie. W razie istnienia obowiązku 
prowadzenia ksiąg udowodnienie może nastąpić jedynie 
na podstawie tych ksiąg_. · 

2. Za dochody przekazane bezpośrednio na cele kultu 
religijnego uważa się dochody wydatkowane na nabycie 
lub utrzymanie przedmiotów używanych wyłącznie przy 
spełnianiu obrzędów religijnych oraz na utrzymanie w sta
nie zd atnym do użytku ob iek tów sakralnych. 

§ 6. 1. Za koszty uzyskania przychodów uzn aje się: 

l) odpisy na zużycie przedmiotów majątkowych będą

cych w faktyczn ym użytkowaniu poda tnika, których 
jednostkowy koszt nabycia pr ze kracza 2.000 zł. 

2) wydatki na nabycie przedmiotów ma j ą tkowycil, któ
r ych jednos tkowy ko!;izt nabycia nie przek rucza 2.000 zł. 

2. Za przedmi oty mają tkowe , o l tórych mo wa w ust. 1, 
uważa się również matryce ni ezbęd ne do wykonywania 
określonej produkcji. 

3. Zasad y dokonywania odpisów na zużycie przedmio
tów majątkowych okreś lają odrębne przepisy. 

§ 7. 1. Wartość w dniu nabycia rzeczy i praw ma
jątkowych uzyskanych· w drodze darowizny ustala si ę w 
wysokości przyjętej do opodatkowania podatkiem od spad·· 
ków i darowizn. Jeżeli nabycie było wolne od opodatko~ 

wania, wartość w dniu nabycia ustala właściwy organ tak, 
Jakby tG nabycie podlegalo opodatkowaniu. · 

2. Nie ustala się dochodu ze sprzedaży nieruchom ości 

buctynkowych lub ich części nabytych przed okresem 5 la t 
i nieruchomości gruntowych nabytych przed okresem 
10 Jat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż . 

§ 8. 1. Zwalnia się od podatków obroto>yego i docho
dowego przychody: · 

l) z wykonywania rzemiosła, z wyjątkiem rodzajów rze· 
miosł wymienionych w ust. 2, i z wytwórczości arty
stycznej, jeżeli osiągany z tych rodzajów działalności 
obrót nie przekracza w roku podatkowym 80.000 zł, 

or.az z wytwórczości ludowej, wykonywanych osobiś-. 

cie lub z udziałem członków rodziny pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym przez rolników 
prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w 
nim pracowników, przez członków rolniczych spół
dzielni produkcyjnych oraz przez pracowników rol 
nych; nie stanowi przeszkody w stosowaniu zwolnie- . 
nia zatrudnianie przez rzemieślnika, zgodnie z odręb
nymi przepisami. do dwóch osób, w celu nauki zawo
du lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, 

- i osiąganie w związku z tym obrotu przekraczającego 
80.000 zł ·rocznie, nie więcej jednak niż po 30.000 zł 

na każdą z tych osób, 

2) z wykonywania osobiśc ie świadczeń usług, z · wyjąt
kiem usług przewozowych, oraz ze sprzedaży rzeczy 
wytworzonych przez zbywcę lub uzyskanych przez 
niego ze zbioru (np. produktów leśnych, łąkowych, na· 
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sion drzew i krzewów), gdy łączny obrót z tych tytu
łów nie przekracza 24.000 zł rocznie, 

3} ze sprzedaży przez rzemieślników zbędnych materia
łów w cenie nie wyższej od ceny zakupu; zwoinienie 
to ma zastosowanie także przy opodatkowaniu war
tości remanentu towarów w razie likwidacji przedsię
biorstwa,_ 

4) ze sprzedaży produktów leśnych i łąkowych, nasion 
drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, ze zbioru 
wykonywanego osobiście albo z udziałem członków 
najbliższej rodzin y przez rolników prowadzących go
spndms two rolne oraz wykonywanego ubocznie przez 
człon ków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub 
prc1cowników rolnych i leśnych, 

5) z czynności uprawy zi emi wykonywanych przez rolni
J:ów w innych uospodarstwach przy użyciu koni, 

6) z czynności furmaristwa, z wyjątkiem dorożkarstwa, wy
konywanych osobiście albo z udział em członków m
dziny pozos tających we wspólnym gospodarstwie do
mow ym przez rolników prowadzących gospodarstwo 
rolne lub ubocznie przez członków rolniczych spół

dzielni produkcyjnych, 

7) z prowadzenia pasiek, 

8) z hodowli jedwabników, jeżeli: 

a) kokony są dostarczane wyłącznie na rzecz jedno
stek ~rospodarki uspołecznion ej. 

b) hodowla prowadzona jest wyłącznie z greny do
starczanej przez jednostki gospodarki uspołecz
nionej, 

9) ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, 
o któr ych mowa w art. 3 ust. l pkt 6 ustawy o podat
ku obrotowym, przerobionych sposobem przemysło
wym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów 
roślinnych lub przetwórstwie mleka, 

10) ze sprzedaży posiłków domowych (śniadania, obiady, 
kolacje) w mieszkaniach, jeżeli: 
a) sprzedaż · posiłków nie przekracza ilości określonej 

przez właściwy terenowy organ administracji pań
stwowej, przy której jest wymagane uzyskanie 
uprawnienia do wykonywania tej działalności; · wy
łącza jednak zwolnienie od podatków, mimo braku 
w danej miejscowości obowiązku uzyskania upraw
nienia, sprzedaż w miejscowościach na terenie gmin 
i w miastach o liczbie stałych mieszkańców do 
25.000 w ilości przekwczającej 30 posiłków, a w 
pozostałych miejscowościach w ilości przekracza
jącej 20 posiłków każelego rodzaju na dobę, licząc 

w skali średniej tygodniowej ; ograniczenie ilor.ci 
sprzecl a\va nych posiłków nie dotyczy sporadyczne-· 
go żywienia myśliwych przez pracowników pań

stwowych gospodarstw leśnych, 

b) . sprzedaż posiłków nie jest połączona ze sprzedażą 
napojów alkoholowych, w tym również · piwa, 

11) ze sprzedaży jednodaniowych posiłków domowych 
i napojów bezal koholowych w mieszkaniach, jeżeli: 
a) sprzedaż odbywa się na podstawie u~owy zawar

tej z właściwą do prowadzenia działalności gastro
nomicznej lub turystycznej jednostką gospodarki 
uspołecznionej, 

b) sprzedaż posiłków nie przekracza ilości ~kreślonej 
przez właściwy terenowy organ administracji pa ń
·stwowej, przy której nie jest w ymagane uzysk~ni e 
uprawnienia do wykonywania tej działalności; wy-

łącza jednak zwolnienie od podatków, mimo braku 
w: danej miejscowości obowiązku uzyskania upraw
nienia, sprzedaż w ilości przekraczającej 100 po
siłków na dobę, 

c) sprzedaż posiłków nie jest połączona ze sprzedażą 
napojów alkoholowych, w tym również piwa, 

12) ze sprzedaży towarów otrzymanych przez sprzedając~
go z zagranicy, deklarowanych przez niego jako dary, 
lub nabytych · w eksporcie wewnętrznym za walutę 
nadesłaną z zagranicy na imię sprzedającego do Banku 
Połska Kasa Opieki S.A. bądż za zagraniczne środki 
płatnicze wpłacone przez niego do tego banku ; nie 
dotyczy to osób · prowadzących w kraju przedsiębivr
stwo, jeżeli surowiec lub towar otrzymany z zagranicy 
jako dar lub nabyty w eksporcie wewnętrznym j :o>st 
przerabiany albo sprzedawany w tym przedsiębior
stwie, 

13) ze sprzedaży towarów nabytych w Przedsiębiorstwie 
Handlu Zagranicznego ,.Baltona" przez członków pol
skich morskich statków handlowych w żegludze mie
dzynarodowej i statków rybołówstwa morskiego za 
zagraniczne środki płatnicze uzyskane z otrzymanego 
dodatku dewizowego, 

14) ze sprzedaży towarów . przywiezionych bądż sprowa
dzonych z zagranicy, zgodnie z przepisami prawa cel
nego, i nabytych tam za własne środki płatnicze uzy
skane z oszczędności w granicach diet, .kieszonkowego 
lub otrzymanych za granicą zarobków albo pochodzące 
z posiadanego rachunku walutowego w Narodowym 
Banku Polskim, Banku Polska Kasa Opieki S.A. lnh 
Banku Handlowym w Warszawie S.A., jeżeli łączny 
obrót ze sprzedaży nie przekracza kwoty 36.000 zł 

rocznie . 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. l pkt l, nie c;to
suje się w razie wykonywania następujących rzemi e';!: 
rzemiosła chemiczne z wyjątkiem wułkanizatorstwa, tar
tacznictwo, wytwarzanie płyt, sklejek, oklein i obłogów, 

wytwarzanie bindry, wędzenie ryb produkcyjne, wędzenie 
r-yb i mięsa usługowe, młynarstwo (usługowy prze mi el! 
i przerób zoóżl. przetwórstwo owoców i warzyw, wyll<t
czanie oleju, wytwarzanie cukierków i wyrobów czekola
dowych, rozlewnie piwa, obsługa maszynowa produkcji rol
niczej i ogrodniczej, wypożyczanie sprzętu i garderoby. 

§ 9. 1. Zwalnia się od podatków obrotowego i docho
dowego przychody osiągane z tytułu: 

1) wykonywania rzemiosła, 

2) prowadzenia zakładów 9astronomicznych, w 
nie sprzedaje się napojów zawierających 

z wyjątkiem piwa, 

-których 
alk oh·:l, 

przez osoby, które ukończyły: kobiety 60 lal, a mężczyźni 

65 lat życia bądź zostały zaliczone do I lub II grupy in wa 
lidów. W stosunku do był ych kombatantów i więźniów obo
zów koncentracyjnych określonych w zdaniu poprzednim 
wiek obniża się odpowiednio do 55 lat i 60 lat. 

2. Zwolni enie stosuje si ę, jeżeli osoby okreś l one w 
ust. l: 

l) posiadają uprawnienie do wykon ywan ia dzialalnnśr. i 

przewidziane w obowiązujących przepisach, 

2) nie zatrudniają w /ZWiązku z wykonywaną dzial nlno
ścią ani pracownika, ani p e łnoletni.ego członka rocl ziPy 
poza małżonkiem, jak również ni e korzys tają z usług 
innych osób nie zatrudni onych w zak ładzie, a jeżeli 

chodzi o osoby prowadzące zakłady gastron m11 kzne -
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J:atrud'niają · poza małzonkiem nie wil;cej niż · jednego 
pracowl;)ika . łub jednego pełnoletniego członka rodziny, 

3) osiągają w roku podatkowym obrót z t y tułu wykony~ 
. wania rzemiosła nie przekraczający SO.OGO zł , a z ty
tułu prowadzenia zakładów gastronomicznych czvn-' . nych sezonowo - 120.000 zł, a czynnych przez cały 
rok 180.000 zł, 

4) nie wykonują same, jak' też ich małżonkowie, poza 
jednym z rodzajów działalności wymienionych w 
ust. l, innej działalności podlegającej podatko\\'i obn
towemu lub opłacie skarbowej z tytułu wyko nywania 
rzemiosła . 

3. Nie stanowi przeszkody w stosowaniu zwplnien!rt 
zatrudnianie przez rzemieślnika, zgodnie ź odn~hnymi prze
pisami, jednej osoby, w celu pauki zawodu lub przyucz<·)
nia do wykonywania określonej pracy, i osiąganie w 
związku z tym wyższego obrotu od określonego w ust. 2 
·pkt 3, nie, przekraczającego jednak w roku podatkowym 
110.000 zł. 

4. Zwolnienie stosuje si ę, poczynając od roku podat
kowego .następującego po roku, w którym podatnik osiąg

- nął wiek określony w ust. l albo zosta ł zaliczony do I lub 
II grupy inwalidów. 

5. W celu uzyskania zwolnienia od podatków obroto
wego i cłochodowego należy złożyć wniosek o zwolnienie 
w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
podatkowy, a w razie rozpoczęcia wykonywania dzialal
ności zarobkowej w ciągu roku podatkowego - przed roz-
poczęciem jej wykonywania. · 

6. Osoba zwolniona od podatków na podstawie ust. t 
jest obowiązana zawiadomić właściwy organ o powstaniu 
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okoliczności powodujących utratę · pr,awa ; do .. zWo.lnienia: 
Zawiadomienie należy złożyć na ptśmie w termińi e siedmi-U 
dni od dnia utraty prawa do zwolnienia. · 

7. Osoba, która zawiadb mi właściwy organ w tenru
nie określonym w ust. 6 o powstaniu oko li cznnśri (iowodu
jących utra tę prawa do zwolnienia od poda tk ów·, zosl<~nie 
opodatkowana od mi·esiąca nastqpującego pp ·utru cie 't(~q o 
prawa, z wyjątkieiD wypadku przekrocze nt il 91 u nil y oiH D

tu określonej w ust. _2 pkt 3 lub w ust. 3; w l ym . wypadku 
zostanie ona opodatkowana Zil cały _rok pt>rl cltknwy , le,.z 
zapłata podatku zostanie jej rozłożona na nw:si(;C'lne raty. 

l 

8. Osoba, która '";prowadzi własciwy organ w IJłą<·l - ·J 

do warunków, od których uza leż nione jec; t fHd wu d u zw d
nienia od podatków, bądź która ulriici to prr1~0 i nie d o
pełni obowiązków przewiclziunych w u~l 6. z.,qilnie np· H ' 
datkowana za cały rok poda tkoy.o y. 

9. W razie nieuwzgl ędnienia wniosku o zw ., lnlenie o,::j 
poełatków przysługl!je pocl <ilnikm\~ prawo Z~Jł " s·t<>ni<.J · w 
terminie dwutygodniow ym od dni a dt)rt-;czC' nid ., s f'cl lccz n-·j 
decyzji wniosku o opod <1lkowanie w lorm 1e k<trty porh t
kowej lub w formie ryczałtu o-mowne~JO . 

§ 10. Traci moc rozporządzeme Ministra Finansr···v 
z dnia 11 stycznia 1973 r. w spraw1e pudr1t kó w nhr.-tow f~ ~J ·l 

i dochodowego (Dz. U. z 1973 r. Nr '!., p,>z. 17 i z 1975 r. 
Nr 12, poz. 63). 

§ 1 t. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni em l stycz
nia 1977 r. 

Minister Finansów : H . Kisiel 

Oplata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi: rocznie !BO.-· zł, polrocznie 100,- z:ł . 
Oplata za prenumeralę zalącznika do [)zlennłka Ustaw wynosi rocznie 100.- li 

Prenumeratę na rok naslępny (roczn11 lub półroczną) przyJmuje się do dnia 30 listo· 
pada. Prenumeralę można zglas1al: za l półrocze bieżącego roku do dola 31 01arca, 
za Ił półrocze bądź za cały bleż11cy rok - do dnia 30 września. Do abonenlów. któr7y 
opłacą prenume rat ę po tych terminach, wysylka pierwszych numerów dokonana zosia· 
nie z opóźnieniem. a ponadto zostaną policzone koszty przesylkl Oplata za prenume
ratę powinna być dokor1 a na przelewem lub tr'lyodclnkowym przeka1.em por.ztowyrn 
na konto Administracji Wydawuklw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Bank~ 
Polskłm IV Oddział MieJski, Warnawa nr 1049-3157-222. R11chunków za prenumeratę 
nie wystawia się . Na odcinku wpłaty należy pod~l: dokładną nazwę lnsłytu-cll (b-ez 
skrótów). dokładny adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę lamawianych 

egzemplarzy Dziennika Ustaw. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw n a bywać można w punktach spne{l clŻY 
w Wars'lawle : al l Armil Wojska Polsklego 2/4, .,Dom Książki" - Kslę9a ?n1a 
Prawno-Ekonomlr7.na - ul. Zuray.rla t, kiosk .,Domu Książki" w 9machu sądów -
al. Gen. Swiere.ze\fsklego 127 1 w kasach Sądów w Białymstoku, Bydgos1.czy , Bytl)młu, 
Cies1ynle, C7ęslornowie . Gclańsku . Gdyni . Gliwicach . Kaliszu. Katl)wicach . Kos1. ~ 11me, 
Krakowie, lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, OstrowJe Wielkopolskim, Pomanlu . Ra-

domiu. R7.es7.0wle. S7C7erinle. Ta rnowie. Toruniu. Wrocław iu l Zielone! Gńr1e 

Redakcja: Urząd Rady Min is trów - 131uro Prawne. Warszawa . AL Ujazd ow~kle 1/3. 
Adm inistr'l rja · Administracja Wydawni c tw Ur u;d u Rady Min1slr6w. ul. Powsiliska 6!1/7 1 

00-979 W,arszawa (skrytka poezlewa B l) . te l. 28-90-01 w. 608 l 42- l 4-78 

Tłoczono z pol ecenia Pre1.esa Rady Ministrów 
w Zakładach Graf icznych .,Tamka", Zakł a d nr l, Warszawa. ul. Tamka 3. 

Zam. 12-2255' Cena 4,00 zł 

l . 


