
-c 
'r, 

~.\ 

:~ ~, < 

. ', . 

-' 
f" 

, ' 

'r . ~ 

, -~.( 

~ -t, 
, " 

ł.,~,· ... 

;:-.. ~. ~~ 

"". 

" 

". ;;:;x 

','.,.' -::; , ':; 
.. : ".- , 

; .• 1.( 

-i--

"-
;Dziennik Ustaw 'Nr 37 - 475 Poz. 195 

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

195 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPR A WTEDLIWOSCI 

lE dnia 25 czerwca 19~4 r. 

o aplikantach sądowych l notarialnych. 

Na podstawie art. 136 ł l Prawa o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r • 
Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, pOL 98, z 1974 r. Nr SO~ 
~oz. 316, z 1975 r. Nr 16, paz. 91 l Nr 34, poz. 183, z 1982 r., 
Nr 16, poz. 125. Nr 19, pOL 145, Nr 31, poz. ·214, Nr .35, 
poz, 228) oraz art. 25 i 27 § 2 ustawy z dnia 25 maja 

., 1951 r. - Prawo o notariacie (Oz. U. z 1963 r. Nr 19, 
poz. 106, z 1964 r. Nr 41, poz. 278, II 1965 r. Nr 52, poz. 318, 
II 1961 r. Nr 1, poz. 1 i 2, z 1914 r. Nr 50, po'Z. 31'1 I s 
1982 r. Nr . 31, poz. 214) zarządza się, co następuje: 

RozdZliał 

Nawiązanie, zmiana I rozwiązanie stosunku ·pracy. 

ł 1. 1. Liczbę stanowisk aplikantów. dla poszczegól
nych sądów wojewódzkich określa Minister SprawiedU;' 
wości. . 

2. Zgłoszenia kandydatów na aplikantów przyjmuje . 
prezes sądu wojewódzkieqo w terminie do 15 maja katde
go roku. 

§ 2. 1. Prezes sądu wojewódzkiego wyznacza terml. 
egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów na aplikan
tów; o terminie egzaminu zawiadamia Miniatra Sprawiedli
wości oraz kandydatów co najmniej na 14 dni przed 
terminem egzaminu. 

2. Kandydaci na aplikantów składają egzamin pned 
komisją wyłonioną przez kolegium administracyjne, któreJ . 
przewodniczy prezes sądu wojewódzkiegoI komisja ocenia 
również, czy kandydaci odpowiadają wymaganiom wy
mienionym wart. 50 lit. a) i c) Prawa o ustroju Slłdó\lf 

powszechnych. W egzaminie 'może uczestniczyć przedsta
wiciel Ministra Sprawiedliwości oraz na zaproszenie pre-

c.. zesa sądu wojewódzkiego - samodzielny pracownik szko
ły wyższej , a także przedstawiciel organizacji politycznej 
I społecznej . . 

3. Egzamin k'walifikacyjny obejmuje sprawdzen1.e wia
d~Qści z zakresu prawa sądowego oraz z innych dZija.. 
dzin wiedzy potrzebnych do wykonywania funkcji ~ 
dziego, 

§ 3. 1. Prezes sądu, wojewódzkiego mianuje aplikan
tów spośród tych kandydatów, którzy zdali egzamin ł uzy
skali pozytywną ocenę komisji egzaminacyjnej, biorlł. 
pod uwagę również wyniki w nauce osiągnięteprzes kan
dydata w czasie studiów. Mianowanie następuje po za... 
sięgnięciu opinii kolegium administracyjnego. 

2. O mianowaniu aplikanta prezes sądu wojewódzkie
go zawiadamia niezwłocznie Ministra SprawiedUwoścd. 

I 

2. Przeniesienie lub delegowanie aplikanta do okręgu 
innego sądu wojewódzkiego nalezy do Ministra Spra
wiedliwośei. 

§ 5. ,1. Preześ sądu wojewódzkiego ~walnia aplikantd.. 
Jeżeli aplikant: 

l) zrzeknie się stanowista, 

2) bez usprawiedliwionej przyczyny nie zgłosi się dQ 
pracy niezwłocznie po nawiązaniu z nim stosunku 
pracy, 

3) nie - daje rękojmi należytego wykonywania obowiąz
ków aplikanta, 

4) z powodu choroby lub ułomności został orzeczenie'm 
komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnie
nia uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obo
wiązków aplikanta, 

5) bez uzasadnionej przyayny odmówił poddania się ba
daniu lekarskiemu prus komisję lekarską do spraw 
inwalidztwa i zatrudnienia. 

2. Zwolnienie aplikanta w wypadkach określonych 

w ust. 1 pkt 3-5 następuje po uprzednim trzymiesięcznym 
wypowiedzeniu i uzyskaniu opinii kolegium administra
cyjnego, a w wypadkach określonych w ust. 1 pkt t 
l 2 - II dniem określonym przez prezesa sądu woje
wódzkiłego. 

3. Prezes sądu wojewódzkiego po zasięgnięciu opinii 
kolegium administracyjnego może zwolnić aplikanta, któ
ry złotył egzamin sędziowski, po uprzednim trzymiesięcz-
nym wypowiedzeniu. ' 

.c. O zwolnieniu aplikaiita prezes sądu wojewódzkie~ 
go zawiadamia Ministra Sprawiedliwośoi. 

, 
Rozdział ' 2 

ObowiąZkI aplikanta. 

ł 8. Aplikant jest obowiązany : 

l) wiernie służyć Polsce Ludowej, przestrzegać zasad 
praworządności ludowej, pracować sumiennie, wypeł
niać polecenia przełożonego wydane w granicach 
jego uprawnień, dbać 'W czasie pracy i poza praclł 

o powagę sądu i swego stanowiska, 

I) stale podnosić poziom swojej wiedzy z'dwodowej. 
a zwłaszcza z.apoznawać się z pracą sędziego i sekre-
tariatu, ' 

,,;.'<- --' § 4. 1. R4.wnocześnle z mianowaniem prezes sądu 
'wojewódzkiego przydziela aplikanta do sądu rejonowego. 

3) dochować tajemnicy państwowej i służbowej, określo
nej w ~stawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie ta- . 
jemnicy państwowej I służbowej (Dz. U. Nr 40, poz. 211), ' 
oraz zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o 
których powziął wiadomość poza rozprawą ze względu 

I·.~ . 
•. !-

, ,> 

Późniejsze przydzielenie aplikanta do 'innego sądu nastę- ' 
puje w drodze przeniesienia łub ,delegacJi służbowej. 

na swoje stanowisko. . 

§ 1. 1. Wymiar zadań aplikanta określa sędzia szko
Ił\cy aplikanta. -

...,---
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1 JeżeU wymagaj, tego względy służbowe, aplikant 
obowiązany jest wykonywać ' czynności także poza godzi
nami urzędowania Illdu. ' 

§ 8. J.telt aplikant nie moi;.e pełnić swych obowiąz-
" ków z powodu choroby lub innej uzasadnionej przyc~yny, 

powinien o tym niezwłocznie zawiadomić prezesa ' sądu, 
a na jego illdanie , %.łożyć odpowiednie dowody i , wy-
jaśnienia. ,\ 

§ 9. 1. Aplikant nie może wykonywać dodatkowych 
zajęć, które by przeszkadzały w pełnieniu jego obowiąz-
ków albo mogły uchybiać jego godności. ' " 

2. Aplikl1Ilt nie może podjąć dodatkowego zatrud
nienia bez uzyskania zgody prezesa sądu wojewódzkieg.o. 

Rozdział 3 

Przebieg ,aplikacji. 

§ 10. 1. Aplikant oąbywa praktykę w sądzie rejono
wym i wojewódzkim, państwowym biurze notarialnym 
I prokuraturze w zakresie spraw rozpoznawanych w tych 
jednostkach. 

2. Prezes lądu wojewódzkiego może de!egow~ic apli
kanta do odbycia praktyki również' w ' innych jednostkach' 

, ~ organizacyjnych. 

3. Na , praktykę do prokuratury na okres miesiąca 

deleguje aplikanta prezes sądu wojewódzkiego w poro· 
zumieniu z prokuratorem wojewó<kkim. 

§ 11. 1. Prezes sądu wojewódzkiego wyznacza dllll 
, jednego lub kIlk.! apliki!ntów sf'chiego patrona spośród 

sędziów sądu wojewódzkiego. Sędzią patronem może być 
wyznaczcohy również sędzia sądu rejonowego wyróżnia

jący się wysokimi kwalifikacjami. 

2. Sędzia patron kieruje szkolenie~ aplikanta przez 
cały okres aplikacji i współdziała w tym zakre_sie z oso
bami szkolącymi aplikanta. 

/ 

§ 12. 1. Prezes sądu lu-b kierownik innej jednostki, 
cło. której przydzielono lub delegowano aplikanta, wyzna
cza osobę Izkolącą aplikanta (sędziego, prokuratora, no
tari usza, komornika Itp.) . 

. , 

2~ Osoba szkoląca aplikanta zapoznaje aplik'anta z 
czynnościami należącymi do zakresu jej obowiązków. 

.. ' "7 

3. Dsoba SZKoląca ' aplikanta przedstawia ' sędziemu 
patronowi' pisemną opinię o przebiegu praktyki ' i póstępach 
poczynionych przez aplikanta, niezwłocznie po ' zakóń
czeniu szkolenia aplikanta pod ' jej kierunkiem. Na .pod
stawie o.pinil osób :szkolących aplikanta oraz własnych 
Ipostrze żeń lędzią patron ' sporząd za przed egzamine~ 
lędziowskim końcową opinię o aplikancie, 'zawierającą 
rówriież szczegÓłową charakterystykę aplikanta. Opinię tę 
dołącza się do akt służbowych aplikanta. 

f 1-3. i. Nadzór nad przebiegiem szkolenia aplikari
' (ów sprawuje prez,es sądu wojewódzkiego. 

2. Prezes lądu wojewódzkiego może powierzyć wy
maczonemu lędziemu tego sądu (wojewódzkiemu kierow
nlko.wi szkolenia) sprawy związane ze szkoleniem apli
bntów, a w Izczególności: 

Poz. 

l) o.pracowywanie planów praktyk aplikantów; 

2) orgariizację zajęć leminaryjnych, 

-3) wspÓłdziałanie' z sędziami patronami osobami 
lącYnll aplikantów. 

§ 14. 1. W sądach wojewódzkich prowadzi s-ię 
wiązkowe seminarium dla aplikanlów. Na zajęcia semina .. " . 
ryjne przeznacza się co najmniej jeden d~ień w tygod~iu.. , ' : 

,Przedmiotem śzkolenijl seminaryjIfego są stosowanie pr ... 
wa w sądach oraz inne dziedziny wiedzy potrzebne do , " 
wykonywania funkcji sędziego (np. z dziedziny etyki " 
ł kultury sądzenia). 

2. Osoby prowadzące zaJęcia. seminaryjne wyznacza ' 
prezes sądu wojewódzkiego po uzyskaniu opinii Kolegium ' 
administracyjnego. 

3. Minister Sprawiedliwóści mQ.że po.wierzyć określa. ' 
nemu sądowi wojewódzkiemu prowadzenie seminarium dl. 

, aplikantów z kilku okręgów sądów wojewóazkich. 

§ 15. Aplikanto.wi przysługuje miesięczny urlop szko-'c' ',c 

leniowy w okresie bezpośrednio poprzedzającym egzamin,.. < 
~ędziowski. 

§ 16. ,l. Do okresu aplikacji nie zalicza się nieobec-,: ' 
ności aplikanta w pracy, trwającej dłużej niż 30 dni w _,', 
ciągu roku, oez względu na pr~yczynę. Nie dotyczy ,tq , 
urlopu wypoczynkowego i szkbleniowego. 

2. Prezes sądu wojewódzkiego może w WyjątKOWYC~ 
wypadkach zaliczyć do okresu aplikacji nieobecność apli
kanta trwającą dłużej niż 30 dni w -ciągu roku; jeżeU -
aplikant wykazuje się dobrymi postępami w sZkoleniu: ,,_: ~ 

§ 17. Minister Sprawiedliwości może zaliczyć do 
okresu aplikacji sądowej roczny okres aplikacji arbitra~ . 
żowej, nota.rialnej, prokuratorskiej, radcowskiej lub adwo
kack iej. 

Rozd ział 4 

,Egzamin sędziowski I kolokwium. 

§ 18. L Aplik~nci składają egzamin sędziowski przed 
komisją egzaminacyjną, powoływaną przez Ministra Spra- , 
wiedliwości. 

2 . Komisja , egzaminacyjna składa się z przewodni
czącego. którym jest Minrster Sprawiedliwości lub wyzna- " 
czona przez niego osoba, oraz sędziów w liczbie od pięciu 
do siedmiu," w tym przynęjmniejtrzech specjalistów- z za- ' 
kresu prawa cywilnego. (prawa pracy i ubezpieczeń spo:
łeczn ych, prawa rodzinnego) i dwóch z zakresu..-prawa 
karnego, 'jednym z tych sędziów powinien być wojewódzki 
kierownik szkolenia. 

3. Podczas egzaminu mogą być obecni sędziowie pa
troni 'oraz oso,oy zaproszone przez przewodniczącego ka. 
mis ji. 

§ 19. Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwały' 
większości4 głos6w; w razie równości głosów ' decyduje 
,łos przew-odniczącego. \ 

,§ 20. 1. Egzamin sędziowski odbywa się w terminie ~ _ 
wyznaczonym . prz" przewodniczącego ' komisji egzaID.i"-.... '.; 
nacyjnej. 

\ 
J 



'~:. ';::~{;'':;''fJ'(~~:2.~t~''E~ł:;~~''~'<,~?7~: . :~,::. /f3·t ' ~.:-.~' ... ... ; ~'~~~~ ~r::,·:'=:-'·:-~;:<f"~:;"~~ 
-

Dziennik Ustaw Nr 31 - "471 - Poz. 195 

2. O składzie komisji egzaminacyjnej ora'z ' terminie 
, ł miejscu egzaminu przewodniczący . komisji zawiadamia 
co najmniej miesiąc wcześniej członków komisji orazapli
kantów podlegających egzaminowi. 

'- § 21. Egzamin sędziowski jest pisemny i ustny. Egza
min pisemny odbywa się w obecności i pod nadzorem co 

~.-.~ .. :_~~,._ .. ' . . najmniej jednego członka komisji egzaminacyjnej, a ustny 
~F . przed całą 'komisją egzaminacyjną. 

~ ~". § 22. 1. Egzamin pisemny polega na opracowaniu 
oL '. orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie karnej i cywllnej 
~")o. ~ _ -!.:-r ... <' . (z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego) na podstawie 
~",' akt sądowych - wybranych ~rz:ez komisję. , _. 
~:...t~',:;.~ . 2. · Przy egzaminie pisemnym wolno posługiwać si~ 

tekstami ustaw. komentarzami i zbiorami orzeczeń . ~c 
. ~ i,' - , 
.. .... § 23. Komisja egzaminacyjna ocenia wyniki egzaminu 
t~.i(-' - pisemnego i na tej podstawie podejmuje uchwałę o do
~' puszczeniu lub niedopuszczeniu aplikanta do egzaminu 
fi:~ / ustnego. 
~!; .. ~ 
~J:" ~ § 24. I. Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie umie-
~-~ jętności stosowania prawa przez aplikanta w sprawach 
t-i/: rozpoznawanych przez, sądy, -z . uwzględnieniem zasad wy-
~ - kładni prawa i orzecznictwa Sądu -Najwyższego, oraz zna-
ff;:: ... jomości innych dzied.zin wiedzy potrzebnych· do wykony~ 
r,~,: yania funkcji s ędziego. 

~,>, 2. Prz,y egzaminie ustnym za zezwoleniem przewod-
~~;. niczącego komisji egzaminacyjnej wolno posługiwać się 

zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną wyłonionIl 

przez kolegium administracyjne (aplikant pozaetatowy). 
Zezwolenia udziela się na wniosek zakładu pracy zatrud-
niającego kandydata. . 

2. , Prezes sądu wojewódzkiego cofa zezwolienie na 
odbywanie aplikacji sądowej, jeżeli aplikij.nt pozaetatowy: 

1) zrezygnuje z pdbywania aplikacji, 

2) bez usprawiedliwionej przyczyny opuścił więcej nii. 
trzy dni zajęć 'praktycznych lub seminaryjnych. 

3) nie daje rękojmi należy tęgo wykonywania obowiąz- .. 
ków apiikanta. 

§ 29. 1. Aplikant pozaetatowy odbywa aplikację •. są
dową w ograniczonym zakresie, nie mniej niż przez dwa 
(tni w tygodniu, . z tym że co najmniej jeden dzień 
przeznaczony jest na zaję"cia seminaryjne. ' 

2. Do okresu aplikacji sądowej nie zalicza się hl.
obecności aplikanta pozaetatowego w zajęciach praktycz
nych i seminaryjnych trwającej dłużej niż 10 dni w ciągu 
roku bez względu na przyczynę, z wyjątkiem nieobec-~ 

ności w okresie . u~lopu wypopynko{}we,go. -

§ 3Q.; Do aplikantów pozaetatowych stosuje się od
powiednio przepisy rozdziałów 1-4, z wyjątkiem § g 
ust. 2, § 15 i§ 16. 

" 

Rozdział 6 

Aplikacja'-notarialna. 
'". tekstami przepisów. 
~.~- ,§ 31. Przepisy rozdLiałów poprzedzających stosuj. 
~~;'.' § 25. 1. Ocenę wyniku egzaminu pisemne~o i ,ustn?; sią odpowiednio do aplikantów notarialnych ze zmian~m:1 
~"'.' go określa się łącznie stopniami: "bardzo dobry' , "dobry.. wynikającymi z przepisów poniższych . 
• '" ,;dostateczny" lub , "niedostateczny". t f . § 32. 1. Aplikant notarialny ' bdbywa aplil;cację w j 

,::"' / 2. Z przebiegu i wyników egzaminu sędziowskiego wyznaczonym państwowym biurze notarialnym oraz przez 
~" sporządza się protokół, który podFisują wszyscy człon- okres trzech miesięcy w sądzie rejonowym. 
ri,,.~· ,kowie komisji ' egzaminacyjnej. 
~? 2. Prezes sądu wójewódzkiego może delegować apli-
~~ 'c- § 26 P d . . ł k . k ... . kanta notarialnego do odbycia aplikacji również w innych 

ł~- nO~'k~:e~S:lnei:~a~pZI:l'k;'a:cfJ;I~~k:O:l:O:k~wi:l~U':me~~Wz~~t:e~g:O~::dZ)'l~a~łUO °Zp:.ę.rda~:w~:aoi(~C:~I~_- _ ~~;i;~~~i.\~:L:~:·:~t,;:je,;~~:~e~~,;.~~~;c~. :,~ 
...., • J ... 2. Notarius~ patron kieruje §..zkoleniem aplikaE,ta no-
~ . nego 'lub karnego). w którym rozpoczęli szkolenie semina·- tarialnego przez cał~ okres aplikacji, zapoznaje apli~ant. 
ł~:.; - rYjne. bezpośrednio po zakończeniu- zajęć seminaryjnych z czynnościami n\lleżącymi do źli'kresu obowiązków nota
~ li: teg działu riusza l współdziała w tym zakresie z innymi osobami 

~I'r' ~' '2.

0 

~o k~lokwium mają odpowiednio zastosowanie szkolącymi ' aplikanta. ' 

~> Ptze'pisy. o egzaminach sędziowskich, z tym 'że kolokwium § 34. L W pierwszym ' roku aplikacji notaiialneJ 
f;~, , przeprowadza komisja egzami"acyjną powoływana przez aplikant notarialny bierze udział w szkoleni,! se~inaryj-

E".-; prezesa sądu wojewódzkiego, w którym prowadzi się nym dla aplikantów z zakresu prawa cywilnego i innych 
.'-~ . szkolenie seminaryjne aplikantów. ' . dziędzin. wiedzy objętych programem. seminarjJlm oraz 

'~ ./ - składa kolokwium z zakresu ~ pr.awa cywilnego (pr~w. 
Wf,:<' ~ . . pracy i -ubezpie.cZeń społecznych. prawa rodzinnego). 

~~'~.-._~:~ Rozdział 5 2. W drugim toku aplikacji aplikant 'notariainy bie-
~~~ Ize udział W szkoleniu ,semincltyjnym z zaKresu - ptoble- -
.'i1.S_,'-' ... Pozaetatowa aplikacja sądowa. matyki notarialnej. 

~: 

. § 28. 1.' Prezes sądu wojewódzkiego może zezwolić " • § 35. L Aplikanci notarialni składają egzamin nota-
~<~:" na odbywanie aplikacji sądowej pracownikowi' państwo- rialny przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez 
f': . 'wej, spółdzie)czej lub .sp'olecznej jednostki organizacyjnej, .Ministra Sprawiedliwości, w której skład wchodzą: przed
i;!J"Pc , odpowiada·jącemu wymaganiom wymienionym wart.. 50 stawiciel Ministra Sprawiedliwości jako przewodniczący 

lit. al-d) Prawa o ustroju sądów powszechnych! który; oraz dwaj notariusze. ~'- •. "'~ 

rt,:; 
~'~.t::, . 

\ . 

• 
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2. Termin eg"Zaminu notarialnego wyznacza p rzewod
Jrlczący komisji egzaminacyjnej na wniosek prezesa sądu 

, wojewódzkiego. 

§ 36. L Przedmiotem egzaminu n~tarialnego jest 
Iprawdzenie umiejętności stosowania przeplsov. . prawa 
występujących w praktyce notarialnej oraz ' znajomość 
Innych dziedzin wiedzy objętych programem seminarium_ 

2. Aplikant notarialny składa egzamin ustny i pisem
ny. ' Egzamin pisemny polega ria opracowaniu aktu nota
rialnego. 

§ 37. 1. W razie niedostalecznego wyniku egzamin u 
notarialnego. następny termin tego egzaminu wyznacza 
się po upływie trzech miesi ęcy. 

2. W razie nie przystąpienia do egzaminu notarialnego 
bez usprawiedliwionej przyczyny lub niezdania egzaminu 
w drugim terminie. aplikant notarialny zostaje zwolniony. 
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Rozdział 'I 

Przepisy końcowe. 

§ 38. Tracą moc: 

1.) rozporządzenie Ministra Sprawied li wości z dnia 7 lis
topada 1960 r. o aplikantach i asesorach sądowych 
(Dz. U. Nr 51. poz. 301 i z 1968 r. Nr 15. poz. 92) 
w zakresie dotyczącym aplikantó~ sądowych~ 

2) rozpOlządzenie Ministra Sprawiedliwości z ~nia 'l3 lip
ca 1956 r. w sprawie aplikacji notarialnei i egzaminu 
notarialnego (Dz. U. Nr 33. poz. 156). 

§ 39. Rozporządzenie wchodzi w życie ' z dniem og~o
szenia. 

. Minister Sprawiedliw ości: L. DomerQ cki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 19 lipca 1984 r. 

7ml('nłające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wYTównawczym. ' 

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. 
Nr 42, poz. 1(8) ('\faz art. 9 pkt 2 i 4. art. 18 ust. 3,art. 34 
ust. 3 i a rt. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1'980 r. 
o zobowiqzanfach podatkowych (Dz. U. Nr 27. poz. 111 
i z 1982 r. Nr 45. poz. 289) ' zarządza się, co n2stępuje: 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
28 lipca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów o po
datku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 190 i Nr 73, 
poz. 3':31) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § 1 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy: "do których podatnik 
na leży" zastępuje się wyrazami: "do których przyna
leżność podatnika jest obowiązkowa"; 

2) w § 2 : 

a) w ust. I dodaje się pkt 4 i ~ w brzmieniu: 
,,4) obliczone w stosunku do przychodów wynika

jących ze stosunku pracy pracowńików arty
stycznych instytucji ar tystycznych w dziedzi
nie teatru. muzykI, baletu, eStrady i cyrku -
w wysokości 45010, 

S} u pracowników nie uspółecznionych zakładów 
pracy. którzy u~ywają ~łasnych samochodów 
dla potrzeb zakładów pracy i otrzymują z tego 
tytułu dodatkowe wynagrodzenie. koszty z 
tym związane - do wysokości określonej od
rębnymi przepisami obowiązującymi w stosun
ku do jednostek gospodarki uspołecznionej . ", 

b) . ust. 3. 4 i 5 skreśla się. 

c) w ust. 6_ po wyrazach : "w 'ust. I" dodaje się VfIY
razy: "i nie wynikających ze stosunku pracy", 

8) § 4 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 4. Osoby. o których mowa w § 3 ust. L po'wi~ny 

zawiadomić instytucje. od których uzyskują 

dochody. o posiadaniu ~onta "W" i jego nu
merze. Instytucje te są od chwili otrzymania 
zawiadomienia obowiązane przekazywać na 
konto "W" podatnika jego dochody w części 
pozostającej po odlicżeniu kosztów uzyskania 
oraz podatku od wynagrodzeń:"; 

4) w § 6 w ust. 1 w pkt l na końcu' przecinek, zastępuje 
się średnikiem i dodaje się wyrazy: "jeżeli przypadają
ca do pobrania zaliczka od stałych dochodów ni.e prze
kracza miesięcznie 200 zł. a na wniosek lub za zgodą 
pracownika - również jeżeli przekracza tę kwotę. za
kład pracy oblicza i pobiera od tych dochodów za~ 
liczki za okresy kwartalne; w tYIll wypadku . zaliczkę 
ustala się od kwartalnej sumy stałych dochodów' w 
wysokości wynikającej z kwartalnej tabeli podatko
wej. o której mowa w ust. 5, ± 'zastosowaniem ulgi 
rodzinnej,"; 

5.) w § "I po wyrazie: "listopada" dodaje się 
"z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt l,"; 

G) w § lJ dodaje się ust. 7 w brzmieniu: , 

I 
wyrazy: 

,,1. Jeżeli stosunek pracy z pracownikiem został 
rozwiązany, zakład pracy jest obowiązany pobrać 
zaliczkę. o której mowa w ust. l, z ostatniego 
wynagrodzenia wypłaconego temu pracowni- . 
kowi."; 

7) w§ 10 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem 
dodaje wyrazy: "z zastrzeżeniem § 8 "Ust.. 1."; '. 

8) w § 11 w ust. 1 kwoty: -,,240.000 zł" i ,,20.000 zł" 
zastępuje . się odpowiednio kwotami: ,;300.000 zł" 
i ,,25.000 zł"; 

.., f 12 otrzymuje brzmienie: 

,,1 12. 1. J ednostki gospodarki uspołecmionej 080-

! by prawne nie będące jednostkami g06pO-
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