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3. Jednostka gOSIPodarki uspołecznionej. będącą dłuż
nikiem .spadkodawcy; obowiązana jest przy zapłacie dłu- . 
gu potrącić i przekazać do właściwego urzędu p'karbowego 
pddatek od nabycia spadku, należny od spadkobiercy, ' w 
wysokości ustalonej przez ten urząd. Zapłata długu bez 
potrącenia podatku od nabycia spadku może nastąpić 
tylko za uprzednią zgodą urzędu skarbowego lub ' po 
stwierdzen~u~że .należny podatek został uiszczony. 

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy wy
- płacie przez spadkobierców należności w gotówce przy
padającej z tytuhi zapisu, dalszego zapisu lub polecenia 
tęstamentowego. . 

5~ OS'Oby, 'które dopuściły do wypłaty z naruszeniem 
przepisów ' ust. 1~, odpowiadają za zobowiązania po
datkowe solidarnie z !podatnikiem do wysokości wypła
conych kwot: 

6. Jeżeli przedmiotem aktu notari,ąlnego, który ma 
być sporządzony, lub dokumentu, co do, którego ' notariusz 
ma uwierzyte'lnić pOdpis, nia być zbycie l\lb obciążenie 
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rzeczy i praw majątkowych uzyskanych Przez zbywcę w 
drodze spadku lub zasiedzenia, ndtariusz może sporządżić 
akt lubuwierzyte1n[ć własnoręczność pOdpisu tylko za 
uprzednią zgodą urzędu skarbowego' lub po stwierdzeniu, 
że należny podatek od ' nabycia własności tych rzecz} 
i praw majątkowych został uiszczony. 

ROzdział 6 

'Przepisy przejściowe J końcowe. 

Art. 20. Traci inocustawaz-' dnia 19 grudnia 1915r. 
o podatku od Spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228). 

Art. 21. Ustawa wc.hodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma rÓWlIlież zastosowanie do spraw wszczętych przed 
jej wejściem w życie; nie zakończony(:b decyzją Osta· 
teczną· 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: J. SzymaJ!.ek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z,4nia 1 sierpnia 1983 r. 

zm1e1Uające rozporządzenie w spraWie itosowanla równowaŻDych norm czasu pr.cy w niektórych jednostkach 
organizacyjnych ,resortu komunikacji. . 

Na podstawie art. 141 § 4 Kodeksu pracy (Dz. U. ,z 
1914 r. Nr 24, poz. 141. z 1915 r. Nr 16, poz. 91. z 1981r. 
Nr 6, poz. 23 i z 1982 r. Nr 31. poz. 214) zarządza się, co 
następuje: 

'§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grud- . 
nia ' 1974 r. w sprawie stosowania równoważnych norm 
cz.asiI pracy w . niektórych jednostkacą organizacyjnych re- . 
sortu komunikacji (Dz. U. Nr 51. poo.331) wprowadza się 
następujące zmiany:-

1) w § 1 skr~śla się pkt 4, 

2) w § '2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Za oklres rozliczeniowy przyjmuje się mIeSIąc 

k",lendarzowy, a dla zawiadowców 10tniS'knieko
munikacyjnych zatrudnionych w Zarządzie Ruchu 

-Lotniczego i ' Lotnisk Komunikacyjnych - okresy 
6-miesięczne, tj. od dnia l stycznia ' do dnia 
30 czerwca i ,od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia." 

§ . 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 1984 r. . . 

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Obodowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 20 lipca 1983 r • 

. w sprawie zakres,- l zasad wykonywania w rzemiośle malej poligrafll dla · celów handlowyCh i reklamowyCh • 

. Na podstawie -art. lus·t; '5 ustawy z dn1a 8 czerwca 
1912 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. z 
1983 r. Nr 7, poz. 40) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Działalność w zakresie małej poligrafii dla 
celów handlowych i reklamowych może obejmować wy
łącznie wykonywanie form i druków dla ' tych celów 
z . użyciem maszyn j urządzeń pollgrafiicznych w technice 
drukowania typograficznego, offsetowego Oraz powiela
nia ' kserograficznego, termicznego i fotochemicznego na 
maszynach i urządzeniach poligraficznych o ma'ksymalnym 
formacie druku AB-2. 

2~ Zezwolenie na działalność poligrafkzną, o której 
mowa w ust, L wydają organyadmim.is1racji państwowej 

wymienione wart. 21 .ustawy z dnia 8 czerwca 1912 r. 
o wykonywaniu i0rganizacjl rzemiosła (Dz. U. z 1983 r . 
Nr 7, poz. 40)'. 

I§ 2. Wni'Osek o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
działalJlości poHgraficmej powinien zawierać : 

1) imię i nazwisko osoby ubiegającej się o zezwolenie, 
2) siedzibę lokalu, w którym ma być prowadzona dzia-

. łalność poligraficzna, . ' 
3) tytuł pra.wny do zajmowania lokalu, 
4) rodzaj produkcji oraz techniki drukars'kiej, posiadane 

maszyny i urządzenia poligraficzne, 'łącmie ż planem 
. ich .rozmie.szczenia w lokalu, . 

---~. 
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5) dowód posiadania kwalifikacji zawodowych 'do wyko
nywania rzemiosła w zawodzie dnikarza, lub poligrafa. 

3) zarejestrowania posiadanych maszyn i ur.ządzeń poli
gra licznych we właściwym okręgowym urzędzie 

kontroli publikacji i widowisk. ' 6) opinię i .. protokół inspektora pracy' Państwowej 
Inspekcji Pracy w sprawie warun'ków bezpieczeństwa . 
li. higieny pracy 'w lokalu przeznaczonym na prowa-

3. Zmiana miejsca lub uruchomienie dodatkowego , 

dzeniedziałalności poligraficznej. . 
7) opinię właściwej terytorialnie stacji sanitamo-epide

miologicznej. 
8) opinię właściwej rejonowej ' komendy straży po

żarnych. 

,§ 3. 1. Zezwolenie na prowadzenie działalnośc-i poli
graficznej poWlinno zawierać : 

punktu produkcji pol;igraficznej na ter.enie tej samej jed
nostki podziału teryfor,ialnego. a także rozszerzenie za
kre:su działalności określonego w · zezwoleniu. wymaga_ 
uzyskania d.odatkowego dokumentu w formie aneksu do I 

zezw01enia. Jeżeli zmiana miejsca lub uruchomienie do- .
datkowego punktu produkcji poligraficznej óbejmuje teren ' 
innej jednostki podziału terytorialnego. należy uzyskać 
zgodę odpowiedniego terenowego organu administracji 

l) imię.j nazwisko osoby otrzymującej .zezwolenie. państwowej. ' 

2) siedzibę lokalu. w którym ma być prowadzona dzia- 4. Zwiększenie liczby lub zmiana maszyn i urządzeń. 
łalność poHgraficzna, , 

,3) określenie techlIlikr; drukowania i maszyn używanych 
do druku, 

O' których mOWa w § 3 ust. l pkt 3, wymaga uzyskania 
dodat'kowego dokumentu w formie aneksu do zezwolenia. 

4) termin ważności zezwolenia. 
5) d,odatkowe warunIci prowadzenia działalności poli

,graficznej. 
2 . . Przez dodatkowe warunk~ prowadzenia działalności 

poligrafoicznej rozumie się określenie w zezwoleniu obo
wiązku: ' 

-, § 4. Osoby mające zezwolenie . na działalność w za
kresie małej poligrafii. wydane przed dniem wejścię. w ży
de rozporządzenia, są obowiązane. w ciągu trzech miesię
cyod dnia jego wejścia w życie. wystąpić do właŚ{:~~ego 
organu administracji państWowej w celu dostosowania tre
ści dotychczas posiadanego zezwolenia do warunków 

. określonych w rozparządzeniu. 
l) przestrzegania ogólnych i branżowych przepisów oraz ' 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2) przestrzegaIliapr:tepisów o kontroli publikacji i wi-

§ 5 .. R07dl.orządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

dowisk. . . . Minister Kultury i S7ltukri.: K. Zygulski 
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