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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

--.. 

" . 
z dnia 15 lis~opada 1982 r. 

w sprawie zasad amortyzacji niektórych' środków ,trwalychoraz wartości nlematerlalnych I prawnych w 1983 r. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r.o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecz
nionej (Dz. U. Nr 1, poz. 55) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Państwowe i spółdzielcze jednostki gospo
darki uspołeczniQnej, zaliczone do d~iałów przemysł, bu
downłctwo i rolnictwo, w których środki ' trwałe nie są 
w cafości lUb w części wykorzystywane na skutek braku 
zaopatrzenia w energię, surowce, materiały, elementy 
kooperacyjne i inne komponenty oraz braku zatrudnienia" 
zmniE;jszają łączną kwotę odpisów amortyzacyjnych od 

. środków trwałych ora:z wartości niematerialnych i praw
nych w wysokości 3/4 takiego procentu, w jakim z wy
mienionych powodów- nie są wykorzystane maszyny, urżq
dzenia i środki transportu o charakterze podstawowym. 

2. Ustalenie procentu niewykorzystaniazdolnoś~i pro
dukcyjnych maszyn. urządzeń i środków transportu o cha

, rakterzepodslawówym następuje za okresy kwartalne po 
zakończeniu kwartału. 

3. Organy założycielskie 
dzielcze ustalą: 

centralne związki spól-

1) wykaz m{lszyn, urządzeń i środków transportu o cha
rakterze podstawowym, których niewykorzystanie de
cyduje o niepełnym wykorzystaniu zdolnoś~iproduk
cyjnych jednostki gospodarczej, 

2) metody określania i ewidencjonowania wykorzystania 
maszyn, urządzeń i środków transportu o 'charakterze 
podstawowym, . 

3) wypadki uzasadniające niewykorzystanie maszyn, 
urządzeń i środków transportu o charakterze podsta-
wowym. • 
4. Srodki trwałe oraz wartości niematerial,ne i prawne ' 

umarza się w pełnej wysokości. 

5. Prawidłowość ustalania zmniejszeń odpisów amor
tyzacyjnych od środkow trwałych oraz wartości niema
terialnych i prawnych podlega sprawdzeniu w toku ba
dania i weryfikacji sprawozdania finansowego jednostki 
gospodarczej. J 

§ 2. ,Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycz
nia 1983 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Obodowskl 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 25 listopada 1982 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie , ustalania prawa ,!fo zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariUszy Mlłłcjl 
Obywatelskiej oraz Ich rodzin I w sprawie wypłaty świadczeń pienięmych z tytułn tego zaopałrzenIL 

Na podstawie' art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1959 r. o ' zaopatrżeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Milicji Obywate)śki'ej oraz ich rodzin: (Dz. U. z 1913 r. 
Nr 23, poz. 131) !"'arządza się, ce Ilastępuje: 

§ l. W § 27 pkt '6 r03pOrządlleD.ia Mialstra Spraw We
wnętrmyeb z dni,a 15 lute". 1!13 r. w aprawie ustaku1ło 
prawa de zaopatrzeJlia e-.ery\ałaete tuakcJoDarilłSZY Mł
licji Obywatelskiej or_ ich JtHbIn l w s]>lawie wypłaty 

świadczed pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia (Dz. U~ 
z 1973 r. Nr 6, poz. 39, z 1917 r. Nr 31, poz. 131 i z 1981 r. 
Nr lO, poz. 41) wyrazy: lIdo 42.000 zł" zastępuje się wy
razami: lIdo 6O.t>GO zł". 

, 
f 2. Rozponąd2enie wchodzi w żyda z dniem agia

.zenia z mocą ' od dnia l sierpnia 1982 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Klszcza1c 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 

z dnia 3 grudnia 1982 r. 

zmIeniające roZporządzenie w s,rawle ' wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego. 

" Na podstawie art. l , ,t.;... art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 
29 października 1952 r. o gospodarowaniu, artykułami 

obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U, z 1952 r. Nr 44-
poz. 301, z 1956 r. Nr 54,poz. 244 i z 1.971 r;. Nr 12. 
poz. 115), w związku z § l zarządzenia nr 31 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 sierpnia 1981 r. w sprawie przeka
żania uprawnied do w~dawania przepisów o gospodaro-

waniu mięsem i przetworami mięsnymi (Monitor Polski 
Nr 20, poz. 193) zarządza się. co. następuje: 

f 1. W roz.porządzeniu Ministra Handlu Wewnętrzne
go ł Usług z dnia 13 sierpnia ł981 r. w sprawie wprowa
dzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospo
darczego (Dz. U. Nr 21, poz. 108) ł 2 otrzymuje brzmienie: 

... 

, 




