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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW ' 

z dnia 29 listopaoa 1984 r. 
" 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych. , 

Na podstawie art. 2 dekr!,!tu z dnia 16 maja 1956 r. 
o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu nale*ności 
panstwQw'ych (Dz. U. Nr 17, poz. 92 i z 1975 r. Nr 10,' 
po'Z. S6) zarządza ' SIę, co następuje: 

§ l. W r9zporządzeniu Rady Miilistrów z dnia 
, 15 . września 1982 r. w sprawie zasad umarzania i upzie
lania u.Jg 'vi spłacaniu należności państwowych ' (Dz. U. 
-Ni 30, poz. ' 211) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 skreśla się pkt 3, a dotychczasowe pkt 4 i 5 
oznacza jako pkt 3 i ' 4, 

,.:2), § 9, otrzymuje brzmienie: 

,,§ 9. Należność przysługującą ' jednostce budżetowej 
objętej budżetem terenowym umarza: 

ł> , Jtierownik tej jednostki, jeżeli należność ta 
,nie przekracza kwoty 100000 żl, 

2) rzeczowo -właściwy dla tej jednostki tere
nowy" 'organ administracji państwowej o 

, właśCiwości szczególnej danego stopnia, je
że1inależność przekracza kwotę 100 000 z~, 

orgari ' tęDi może , upoważnić · kierownikÓw 
jednostek budżEi~ówych 'do umąrzania należ
nośc'i nie prZElkractających kwoty 200000 tłti 

,,2. Decyzję o umorzeniu należnpści przekraczającej 

kwotę 400 ,000 zl podejmuje:,' :'< 

1) w stosunku do ' należności jednostki' podpo
rzą<;lk'ow.anej ., radzie "narodowej .-: terenq:wy 

,organ ad~inistracjLpaństirowej o wł~ściw9ści 
Izczególnej, ' , 

2) w ,stosunku do naleiności jitdnostkt poipegłeJ 
ilaczelnYql otglin'oin " ,władzy państwdWej, na~ 
czelnym i centralnym organom administracji 
państwowej " oraz 'hinym ńacielnfIn 'Mganom 
państwowym :.- ten 'organ , państwowy)" : ' 

, ' '''c:;.', t~ 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi wżyCie: z dnieriiogło.; 
lZenia. , '. 

, Prezes Rady MinistróW': w z. Z~ : Męssnel. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY , NARODOWEJ :~ .~ ) , ~ .J. "", { •. ,,:;. 

'z dnia 2 listopada 1984 ,r. 

w sprawie stosowania przepisów ustawy o upowszechnIaniu kultury oraz o prawach I obowiązkach pracowników 
upowszechniania kultury w ,Insty.tucjach I placówkach upowszechniania kultury podleglyc}l Ministrowi Obrony; 

Narodowej. 

, Ną.. podstciwie art~ 37 ust. 2 ustawy z , dnia 26 kwietnia 
1984 r. o upowszechn~aniu kultury ,oraz o prawach ,i obo
wiązkach, pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. 
Nr 26,- poz. 129) zarządza , się,' co następuje: ' 

§ 'l. 1. Ustawę z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upow. 
szechnianiukultury oraZ o prawach i , obowiązkach pra
cowni-ków upowszechniania kultury (Dz. U. Nr '26, poz. 129) 
stosuje ' się do instytucji i placówek upowszechniania kul
tury podległych Ministrowi Obrony Narodowej, z wyłą-

czeniem priepisów art. 3 ust. 2 i 3, art. 4, art. 5, art. 6, 
, art. 9 ust. " i 5, art. 11 ust. 1, art. 13, art. 14, arl .JS; 

art. 16, art. 11, art. 24, art. 27, art. 33 oraz ' art: 42. 

2. Sprawy objęte przepisami ustawy wyłączonymi 

zgodnie z ust. 1 normuje Minister Obrony Narpdo,wej lub 
upoważnione przez niego organy wojskowe. ':' ; 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ' ogło-
azenia. 

Minister Obrony Naro?-owej: l= Siw,ick( 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 

z dnia 6 grudnia 1984 r. 

rmlenlające rozporządzenie w sprawie zasad Iprzedaiy towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz 
placówkach gastronomicznych. 

,/ 

Na podstawie art. 16, ust. 2 ustawy z dni'a 25 września 
1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. z 1982 r. Nr 36, 
poz. 243) zarządza si ę, co następuje: 

, § , 1. W rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrz
nego t "sług ' z dnia 14 lutego, 1983 r. w sprawie zaśad 
Iprzeda~y towarów w jednostkach handlu detalicznego .., 

oJaz plac6wkach gastronomicznych (Dz. U. Nr 8, poz, 46) 
wprowadza , się następujące żmiany: 

1) w § 2 ust. 4 wyrazy "Terenowy organ administracji 
państwowej" zastępuje się wyrazami "Właściwy rze
czowo terenowy orgaR administracji państwowej 

o właŚciwoŚci szczególnej stopnia ' podstawowego", 
• 



'. , 
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Ił W § 3: 

a)..- w ust. 2 pkt 3 wyrazy "terenowego organu adII\i~ 

nistracji państwowej" zastępuje się wyrazami 
"właściwego rzeczowo terenowego organu admi
nistracji państwowej o właściwości szczegó-l nej 
stopnia podstawowego", 

b) w 'ust: 4 po wyrazach "poza ewidencją" dodaje 
się wyrazy /"jaką jest obowiązana prowadzić dana 
jednostka lub .placówka", 

3) w § 8: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Inwalidom wojennym t wojskowymprzysłu

guje prawo . do ' nabywania w , jednostkach 
handlu detalicznego poza wszelką kolejnością 

artykułów, z wyjątkiem: napojów alkoholo
wych, chłodziarek ' (zamrażarek), pralęk auto
matycznych, pralek wirnikowych i wirówek, 
żelazek, odkurzaczy, kuchenek węglowych 

i gazowych, odbiorników telewizyjnyth do od
bioru programu czarno-białego, odbiorników 
radiowych monofonicznych, mebli, wykładzin 

podłogowych, chodników i dywanów oraz 
butli· gazowych. Tryb nabywania przez inwa
lidów wojennych i wojskowych wyżej wymie
nionych artykułów, poza napojami alkoholo
wymi, na indywidualne potrzeby ' określajll 

odrębne przepisy.", 

,b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Prawo do nabywania poza kolejnością w jed-
. nostkach handlu detalicznego artykułów żyw
nościowych, artykułów higieny osobistej, środ
ków utrzymania czystości, ' często nabywanych 
podstawowych artykułów gospodarstwa domo"" 
wego, odzieży, obuwia, artykułów dziewiar
skich, bielizny osobistej, pończoch i skarpet 
mają również : 

1) pozostali inwalidzi I I II grupy, 

2) kobiety ° widocznej ciąży, 

,6) siostry Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 
opiekunki P'olskiego Komitetu Pomocy Spo
łecznej, 

7) osoby będące jedynymi opiekunami samot
nych inwalidów i przewlekle. chorych. któ
rzy nie mogą samodzielnie dokonywać za
kupów.", 

c) dodaje się nowy ,ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Osoby uprawnione do nabywania towarów 
poza kolejnością są obsługiwa ne na przemian 
z pozosta lymi klientami. jeżeli przepisy prawa , 
miejscowego ni'e stanowią inaczej.", 

d) , dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5, 
a na końcu pierwszego zdania tego ' ustępu kropkę 

zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "jeżeli 

przepisy prawa miejscowego nie stanowią ina
czej.", 

e) dotychczasowy ust. 5 otrzymuje oznaczenie ust. 6 
i brzmienie: 

,,6. Prawo do obsługi poza kolejnością przysługuje 
wy'łącznie przy nabywaniu towarów na własne 
potrzeby. Ograniczenie to nie dotyczy matek 
dzieci do lat dwóch i matek dzieci ' głęboko 
upośledzonych, które mają prawo do nabywa
nia poza kolejnością towarów' dla siebie i tych , 
dzieci, oraz sióstr Polskiego Czerwonego 
Krzyża, opiekunek Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej i jedynych opiekunów inwalidów· 
i przewlekle chorych, którzy mają prawo do 
nabywania poza kolejnością towarów na po
trzeby swoich pod?piecznych:', 

f) dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 7, 

4) § 10 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10. Przepisów § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust 3 nie 
stosuje się w 'jednostkach handlu detalił:zne
go Przedsiębiorstwa . Eksportu ' Wewnęt\,znego 
"Pewex" i Przedsiębiorstw<i Handlu Zagra
nicznego "Baltona" S.A.". 
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3) matki z dziećmi _do lat dwóch oraz matki 
dzieci głę~,oko upośledzonych, 

4) osoby w wieku 'powyżej 7S roka ,życia, 
§ 2. Rozporządzeńie wchodzi w życie z dniem oglo- " ', '.; 

5) osoby o widocznym kalectwie oraz ogra
niczonej możliwości poruszania się, 

szenia. 

Minister Handlu Wewnętrznego UsJug: A. KędzJelstr:a 

Opłat.a za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi rocznie 1600,- zł. półrocznie 1000.-zŁ 
Opłata za prenumeratę zał'ącznika do Dziennika Ustaw wynosi 300,- zł. 
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