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watelskiej oraz ich 'rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210 
l ~ 1985 r. Nr 20, poz. 85) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) dotycnczasową treść art. " 8 oznacza się jako ust. t 
I dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. W szczególnie uzasadnionych przypadk ach funk
cjonariuszowi, który posiada co najmniej S-letni 
okres nieprzerwanej służby, Minister Spraw, We
wnętrznych/ może zaliczyć do wysługi emerytal
nej na równi ze służbą ' okresy zatrudnienia w 
jednostkach OI'ganizacyjnych podległych Ministro
wi Spraw 'Wewnęt rznych lub w instancjach Po!
skiej Zjednoczone j Partii Robotniczej, . jeżeli 

okresy te wynoszą co najmniej 15 lat."; 

2) w a rt. 12 w ust 1 po wyrazach "wydalenia ze ~łut
by" dodaje się wyrazy "lub z pow9du pozbawienia 
stopnia Milicji Obywatelskiej na wniosek sądu hono
Iowe90"i 

3) w art. 44 wyrazy "mieszkanie służbowe" zastępuje 

' się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wy
IaZaIrii "lokal mieszkalny". 

Art. 126. W ustawie z_ dnia 16 grudnia 1972 r. o od
szkodowaniach przysługujących w razie wypadków i cho
rób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywa
telskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 79 
i z 1985 r. Nr 20, poz. 85) dotychczasową treść art. 10 
oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Funkcjondriuszowi, który w związku ze służbą poniósł 
szk !,dę w przedmiotach osobistego użytku, a nIe do
zna! uszczerbku na zdrowiu, przysługuje odszkodo
wan ie za utracone, zniszczone lub uszkodzone przed
mioty - na warunkach określonych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu :z Ministrem 
Fin ansów." 

Art. 121. W ustawie z dnia 21 maja 1963 r . o dys
cyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy 

Z" przewlnIenia dyscyplinarne ·i za naruszenia hono'ru 
, godności żołnierskiej (Dz. U. 11 1911 1:. Nr 23, poz. 101) 
wart. 14 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

,,1.. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 mo:!na 
ponadto wymierzyć karę zakazu prowadzenia po.
jazdów mechaniczńych na okres od 6 miesięcy dq 
3 lat. Karę t~ wymierza się tylko za czyn polega
jący na naruszeniu przepisów o ruchu drogowym., 
za który -odrębna ustawa przewiduje orzeczenie 
takiej kary." 

Art. 128. Stopnie podoficerów, chorąży( \ i oficerów 
Milicji Obywatelskiej zwolnionych ze 'służ ' 'I w Milicji 
Obywatelskiej przed dniem 1 stycznia 197::' r. stają si, ' 
stopniami dożywotnimi. 

Art. 129. Funkcjonariusze oraz członkowie ich ro
dzin, korzystający ze świadczeń określonych w ustawie 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej, które nie zostały przewidziane w mnIeJ
szej ustawie, zachowują nadal prawo do tych świadczeń 
na dotychczasowych zasadach. 

Art. 130. 1. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznie 
1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 
(Dz. U. z 1973 r. Nr 23, poz. 136, z 1974 r. Nr 44, po,z. 264 
oraz z 1983 r. Nr 16, poz. 79 i Nr 38, poz. 172). 

2. De spraw ze stosunku służbowego funkcjon ariuszy, 
wszczętych przed dniem wejścia w życie ninie jszej usta
wy, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

3, Do czasu wydania przepisów wykonawczych prze
widzianych w ustawia pozostają w mocy przepisy dotych
czasowe, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszej 
ustawy. 

Art. 131. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1986 r. 
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ROZPORZ1\DZENIE ~INISTRA FINANSÓW 

I dnia 12 lipca 1985 r. 

ImlP"lajace rozporządzenIe w sprawie zasad opodatkowanIa niektórych' zagranlcznycJt osób Uzycznycb I prawnych. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy I dnia 
16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. I 1983 r. 
Nr 43, poz. 191 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50), art. :lJ pkt l 
ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. podatku dochodowym 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 192 i z 1985 r. Nr 12, poz. 51), 
art. 11 ust. 2 ustawy z ' dnia 4 lutego 1949 r. o podatku 
od wynagrodzeń (Dz. U" Nr 7, poz. 41 z późniejszymi 

zmianami) i art. 9 pkt l i 2, art. 11 ust. 2, art. 18 ust. 3 
l art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobo
wiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 21, poz. 11 t. I 1982 r. 
Nr 45, poz. 289. z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr l:l, 
poz. 50) zarządza się, co następuje: . . 

f 1. W rozporządzeniu Ministra Plnans6wz dnia ' 
, 13 lutego -1982 r. w sprawie ~sad opodatkowania nie-

./ 

których zagranicznych osób fizycznych i prawnych (Dz. 
U. Nr 6, poz. 46) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § , w ust. t wyrazy "Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339, 
z 1976 r. Nr 40, poz. 231 i z 1980 r. Nr 21, poz. 111)" 
zastępuje aią wyrazami ,,(Dz. U. z 1983" r. Nr 43, 
poz. 192 ł K 1985 r. Nr 12, poz. 51)"; 

2) w fil: 

al w ust. 1 wyrazy .. § 8 ust. l" zastępuje się wyra
zami ,,§ 8 ust. 1 pkt 2 i 3", 

bl po ust. 1 dod.aje . się . u~t. 1 a w brzmieniu: 
\ 

ił la;' Do poboru ' pódatkówobtotoWego i dochodo" '. c',' ." 

/ 



.psłnalt Ustliw Nr 38 . 

w.go w formie rycza1tu od przychodów 
określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 otrzymywa
nych od jednostek gospodarki uspoJecznionej 
14 obowiązane jako płatnicy te jednostki 
prsy każdej wypłacie należności."; 

c) w ust. 2 wyrazy ,,do budżetu terenowego wła'Sci

wego dla Naczelnika Dzielnicy Warszawa-Sród
mieście" zastępuje się wyrazami "do kasy lub na 
rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Śródmieście" , 

d) dodaje 'się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Jeżeli przychody określone w § 8 ust. I pkt 1 
otrzymywane są od zagranfcznych zlecenio
dawców, zagraniczne przedsiębiorstwa mors
kiej żeglugi handlowej są obowiązane przed 
wyjściem statku z portu polskiego przesłać 

urzędowi skarbowemu określonemu w liSt. 2 
dekiarację wskazującą wysokość przychodu 
za wywóz ładunków i pasaźeiów przyjętych 
do przewozu w porcie polskim i wpłacić na 
rachunek tego urzędu należny podatek. Od pil 
deklaracji oraz dowód wpłaty podatku zagra-

Poz. 182 ł 18! 

niezne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi han..: 
dl owej są obowiązane przedstawić właściwej 
Morskiej Agencji. Jeżeli jedriak przed wyj .. 
ściem statku z portu polskiego nie jest możliw. 
ustalenie wysokości należności za wywóz ła~ 
dunków i pasażerów, zagrankzne przedsiębior .. 
stwo morskiej żeglugi handlowej jest obowi,.,; 
zane wpłacić zaliczkę od szacunkowo obliczQo 
nej należności, a następnie w ciągu 60 dni za 
pośrednictwem właściwej Morskiej Agencji 
przekazać ostateczno dane co do wysokośct 
należności za wywóz ładunków i wpłacić ró* • 
. nicę pomiędzy kwotą należnego podatku II 
kwotą wpłaconej zaliczkL"; 

I) .w § 12 wyrazy ;.do budżetu właściwego ala organi 
podatkowego" zastępuje się wyrazami "do kasy luli 
na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbQO 
wego". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłt~ .. : 
azenia. 

Minister Finansów: w z. W. Bi •• 
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ROZPQRZĄDZENIE MINISDADO IPRA W CEN 

z dnia lilipu 1985 Ił 

rrnipnłające rozporządzenie w sprawie zasad I met~ .. tal anIa kosztów tbBtladnlonycll rob6t budowlanych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1'2 oraz w związku z art. 11 
ust. -ł ustawy z dnia 26 lutego 1982 r; o cenach (Dz. U. 
z 1984 r. Nr 13, poz. 59 i z 1985 r. Nr 37, poz. 174) zarzll
du Ilę, co następuje: 

ł 1. W rozporządzeniu Ministra do Spraw Cea 
J: dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod usta
lania kosztów uzasadnionych robót budowlanych (Ds. U. 
li 1984 r. Nr 3, poz. 20) wpro'łVadza się następujące zmiany, 

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

.. 2. Przy rozliczaniu usług remontowo-budowlanych 
świadczonych na rzecz ludnoś~i do kosztów uza
sadnionych zalicza się wartość materiałów we
dług ich cen detalicznych stosowanych w obrocie 
towarowym. W razie braku ceny detalicznej , 
materiału, cen~ tę tworzy się przez doliczeni. 
do ceny zakupu materiału (zbytu. hurtowej) po
datku obrotowego, jeżeli nie jest on jut zawarty 
w cenie zakupu oraz kosztu zakupu w miejsce 
maIŻ handlowych; koszty zakupu oblicu się za 
pomocą wskaźnika procentowego z roku poprzed
niego w stosunku do kosztów zużycia materiałów 
bezpośrednich." ; 

2} w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Koszty zakupu materiałów nabywanych po ce

nach detalicznych i zuzywanych przyłwł.dcze. 
niu usług remontowo-budowlanych dla ludnotd 
(§ 4 ust. 2) przyjmuje -się w wysok6Ścł faktyczni. 
poniesionej od miejsca zakupu materiałów dQ 
miejsca i.ch zużycia (wbudowania}:'! 

II wł' usL l pkt 2: 

a) pod UL a) po wyrazie "przedsiębiorstwa" dodaJt 
liII wyruy "według danych z roku poprzedniegąH. 

b) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

.. b) premią regulaminową w wysokości wynikaj. 
cej z regulaminu premiowania, nie wyższej nJiJ 
w planie kosztów na rok, w którym kosztorY1l 
jest opracowywany, z tym że suma płac z.a 
sadniczych, łącznie z premią, nie może narusał 
prawidłowych relacji wydajności i płac osilll'" 
niętych w roku poprzednim i planowanycl 
na dany rok,"; 

., w f 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Jeżeli rzeczywisty wskaźnik kosztów pośrednicli 
ulegnie obniżce więcej niż o 5 punktów w sto
sunku do przyjętego przy kosztorysowaniu. W1'JI 
konawca jest obowiązany udzielić zlecelliodawC:Jj 
opustu w wysokości 30% kwotowej obniżki ko ... 
tówpośrednich." ; 

I) w § ! l ust. 3 otrzymuje torzmienie: 

,,3. Do kosztów uzasadnionych nie zalicza się kosz.,; 
tów robót poprawkowych." 

f 2. Rozporządzenie 'Wchodzi w życie z dniem ogłq.; 
henia. 

Minister do Spraw Cen: w lL W. Plu~ł 




