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D·Z,IENNIKUST A W 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 22 marca 1989 r. 

TR E S c: 
Poz.: 

R OZP ORZ,ĄDZEN lA RADY MINIS TROW: I 

84 - z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych 
85 - z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie wykonywania kary ograniczenia wolności 

86 - z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do okre
, ślaniil zasad opracowywania nonń kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektó-

rych ,cen urzędowych 

R O Z P O R lZ Ą D Z E N I A: 

87 . - Ministra Finansów z dnia 8 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek 
za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, hura-

285 
286 

288 

ganu, powodzi i innych zdarzeń losowy'ch . 289 
88 - Ministra Finansów z dnia 8 marca 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opodatkowania 

podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej - 291 
89 - Ministr.a Finansów z dnia 17 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnie

nia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot war
tości rzeczy i p'raw . majątkowych nie podlega jących opodatkowaniu oraz wyłączonych z pod-
stawy opodatkowania tym podatkiem . 291 

90 - Ministr,a Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich 
rodzin i w sprawie wypiaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia . ' . . . 291 

91- Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1989 r. w sprawie kategorii osób, które mogą 
posiadać broń bez pozwolenia wydanego przez właściwe organy podległe Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych ' , 292 

84 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 marca 1989 r. 

w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych. 

I 

Nr 16 

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz, 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 
i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, 
poz, 99 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co na
stępuje: 

są nieważne co do korzyści majątkowych ponad granicę 

.§ 1. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 55% 
'W stosunku rocznym. 

. . § 2. 1. Osoby' fizyczne i osoby prawne oraz jednostki 
'organizacyjne nie mające osobowości prawnej,. utw.ofZlone 
zgodnie z przepisami prawa, nie mogą 'zastrzegać ani po
bierać W pieniądzu lub w innyc,h wartościach odsetek 
przewyższających 66fJ/o w .. stosunku rocznym. 

2. Postanowienia umów sprzeczne z przepisem ust. 1 

,określoną w tym przepisie. 

,§ 3. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Rady. Ministrów z dńia 23 grudnia 
1964 r. w sprawie qkreślenia , wysokości odsetek usta,
wowych i maksymalnych (Dz. U. Nr, 47, poz. 321), 

2) § 6 rozporządzenia Rady MiI1'istrów z dnia 19 sierpnia 
1985 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jedno
stek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 43, poz. 204 
oraz z 1988 r. Nr 11, poz. 86 i Nr 35, poz. 273). 

§ . 4. Rozporządzen,ie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 marca 1989 r. 

w sprawie wykonywania kary ograniczenia wolności. 

-Na podstawie art. 120 § 4 Kodeksu karnego wykonaw
. czego zarządza się, co nastę·puje: 

Rozdział 1 

Tryb wyznaczania zakładów pracy, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności 

\ . , . 
;,§ 1. 1. ' Zakłady pracy, w których jest wykonywana 

kara ograniczenia wolności z rygorem nie odpłatnej dozo
rowanej pracy na cele publiczne lub z 'rygorem podjęcia 
pracy ze zmniejszonym wynagrodzeniem, wyznacza, na ' 
wniosek prezesa sądu w01ewódzkiego, wojewoda spośród 
zakładów pracy, dla których .organem założycielskim jest 
terenowy organ administracji państwowej, po porozumie
niu z kieTownikami tych zakładów. 

2. Na wniosek prezesa sądu wojewódzkiego -woje-
woda może również wyznaczyć inne uspołecznione zakła
dy,PTacy, za zgodą kierowników tych zakładów. 

3. Wykaz wyznaczonych zakładów pracy, o których 
mowa w ust. 1 i 2, zwanych dalej "zakładami pracy", wo
jewoda prze~yła prezesowi sądu wojewódzkiego. 

Rozdział 2 

Obowiązki zakładów pracy i instytucji w zakresie 
wykonywania kary ograniczenia . wolności z rygorem 

nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne 
/' 

§ 2. Zakład pracy oraz instytucja użyteczności pu
blicznej, w której jest wykonywana kara ograniczenia 
wolności, powinny tak zorganizować pracę skazanych, aby 
była ona wydajna kształtowała społecznie pożądaną po
stawę skazanych. 

§ 3. 1. Zakłady pracy są obowiązane zgłaszać właści
wemu sądowi rejonowemu możIlw,ości wykonywania w 
nich kary ograniczenia wolności z rygorem nieodpłatnej , 
d?zruowanej pracy na cele publiczne. 

2. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj pracy i ilość 
miejsc pracy, którą mogliby wykonywać skaz.ani, oraz 
przewidywaną liczbę godzin pracy w przeliczeniu na jed
nego skazaneg·o. O zmianie tych danych zakład pracy 
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwy sąd 
rejonowy. 

§ 4. 1. Zakład pracy jest obowiązany przyjąć skaza
nego skierowaneg'o przez sąd w celu wykonywania nie
odpłatnej dozorowanej pracy na cele puDliczne. 

2. Zakład pracy określa rodzaj pracy, jeżeli nie zQ: 
stało to określońe przez sąd przy kierowaniu do wykona
nia orzeczenia. 

3. ' Przy przydziale pracy należy uwzględnić wiek, stan I 

zdrowia i w miarę możliwości umiejętności ska.zanego. 

4. Zakład pracy jest obowiązany zapewnić skazane
mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, odzież ochron
ną oraz sprzęt ochrony osobistej, przysługujące dla dra~ 

nego rodzaju pracy, oraz zapoznać go, z przepisami i zasa
dami bezpieczeń,stwa i higieny pracy. 

S. Kobiet i młodocianych nie wolno kierować do wy
konywania prac im wzbronionych. 

. 6. Do prac, które mogą wykonywać tylko osoby od
powiadające określonym wymogom sanitarno-epidemiolo
gicznym, kieruje się 'jedynie skazanych spełniających te 
wymogi. 

I 

t§ S. Zakład pracy jest obowiązany ubezpieczyć ska
zanego od następstw nieszczęśliwych wypadków w związ- . 
ku z wykonywaniem pracy. 

§ 6. 1. Zakład pracy przydziela skazanemu pracę w 
wymiarze godzin ,określonym w orzeczeniu i dokonuje 
,rozdziału godzin pracy na tygodnie i dnie w sposób odo. 
powiadający organizacji pracy wykonywanej przez skaza
nego. przy rozdziale godzin pracy należy w miarę możli
WOŚCł uwzględnić prośbę skazanego. 

2. Czas pracy skazanego nie pozostającego w stosun
ku pracy nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę; na 
prośbę skazanego może być przedłużony do 12 godzin. 

3. Skazanemu pozostającemu w stosunku pracy należy 
przydzielić pracę, którą może wykonywa.ć w czasie, w 
którym nie wykonuje pracy w miejscu swojego zatrudnie
nia. Czas pracy skazanego nie powinien przekraczać łącz
nie 8 godzin na dobę; na prośbę skazanego może być przę
dłużony do 12 godzin, chyba że zakład pracy, w którym 
pozostaje on w stosunku pracy, zgłosi sprzeciw w tymj 
zak' resie. 

,§ 7. 1. Zakład pracy kieruje skazanych do pracy w 
zorganizowanych grupach. 

I' 
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2. W uzasadnionych wypadkach zakład pracy może 
wyznaczyć skazanemu indywidualną normę pracy odpo
wiadającą liczbie godzin, które mają być przepracowane 
w danyi:n dniu. 

3. Praca skazanych odbywa się w formie pracy dozo
rowanej. 

I§ 8. 1. Zakład pracy wyznacza i wskazuje sądowi 

pracownika odpowiedzialnego za organizowanie i dozoro
, wanie pracy skazanych oraz przebieg tej pracy, zwanego 

dalej "wyznaczonym pracownikiem". 

2. Wyznaczony pracownik jest obowiązany prowadzić 
wymaganą przez sąd dokumentację przebiegu pracy ska
zaneg,o, uczestniczyć na wezwanie sądu w posiedzeniach 
w postępowaniu wykonawczym oraz, w razie niezbędnej, 
potrzeby, w or ganizowanym przez sąd szkoleniu specjali
stycznym. 

§ 9. 1. Zakład pracy ustala harmonogram pracy ska
zanych, obejmujący czas, miejsce i rodzaj pracy, na okres 
co najmniej jednego miesiąca. Odpis harmonogramu za
kład przekazuje sądowi. 

2. Zakład pracy przekazuje sądowi w terminach przez 
!łąd określonych informację o liczbie godzin przepracowa
nych przez skazanego, rodzaju wykonywanej pracy oraz 
jego stosunku do pracy. , / 

3. Zakład \pracy jest obowiązany niezwłocznie zawia
damiać sąd o przeszkodzie uniemożliwiającej wykonywa
nie kary. 

§ 10. Zakład pracy jest obowiązany pouczyć s~aza
nego o obowiązku sumiennej i wydajnej pracy oraz prze
strzegania ustalonego organizacją pracy porządku i dys- ' 
cypliny. ' 

... 
§ 11. Zakład pracy jest obowiązany niezwłocznie za

wiadomić sąd o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykony
wania pracy, a także informować sąd o niezgłoszeniu się 
skazanego do zakładu pracy, o niepodjęciu przydzielonej 
mu pracy, o jej opuszczeniu bez usprawiedliwienia, o nie
sumiennym .i niewydajnym wykonywaniu pracy oraz o 
uporczywym nieprzestrzeganiu ustalonego organizacją pra
cy porządku i dyscypliny. 

i § 12. 1. Zakład pracy jest obowiązany prowadzić ewi
dencję prac wykonywanych przez skazanych. 

2. Z kwot odpowiadających wynagrodzeniu, jakie za 
wykonywaną pracę należałoby zapłacić, gdyby została 
wykonana na podstawie umowy o pracę lub umowy o 
świadczenie usług, z,akład pracy pokrywa koszty związane 
z organizowaniem robót wykonywanych przez skazanych, 
a zwJ'aszcza wydatki na odzież ochronną oraz sprzęt ochro
ny osobistej, jak również na ubezpieczenie skazanych od 
następstw nieszczęśliwych wypadków wynagrodzenie 
wyznaczonych pracowników. -

, § 13. 1. Wysokość wynagrodzenia wyznaczonych pra-
cowników z tytułu organ.izowania i dozorowania pracy 
skazanych jest uzależniona od liczby skazanych pozosta
j ących pod ,ich dozorem. 

2. Wyznaczony pracownik, dozorujący pracę skaza
nych w liczbie do 10 osób, otrzymuje zryczałtowane wy
nagrodzenie miesięczne w wy:sokości od 2 do 20'O/a jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

3. W razie koniecznoś ci dozorowania pracy skazanych 
w liczbie powyżej 10 osób, można powierzyć wyznaczo
nemu pracownikowi dozorowanie skazanych bez dodatko
wego wynagrodzenia, zwalniając go jednocześnie ' od 
innych obowiązków pracowniczych. 

4. Wysokość wskażnika procentowegoL.- o którym 
mowa w ust. 2, powinna być uzależniona od zakresu wy
kony wanych zadań i liczby skazanych pozostających pod 
d ozorem. 

5. Z kw ot, ' o których mowa vi § 12 ust. 2, za zgodą 
sądu wykonującego orzeczenie, mogą być wypłacane wy
znaczonym pracownikom nagrody za wyróżniające wyko
nywanie swoich oboWiiązków, jak również z tytułu osią
ganych wyników pracy przez skazanych., 

§ 14. Zakładom pracy, w których jest wykonywana 
kara ograniczenia wolności z rygorem rueodpłatnej dozo-' 
rowanej pracy na cele publiczne, przysługuje ulga w po
datku dochodowym w wysokości 3(JJ/o kwot, o których 
mowa w § 12 ust. 2. 

§ 15. Przepisy § 4-14 stosuje s ię odpowiednio, do 
instytucji użyteczności publicznej, z uwzględnieniem ich 
statusu prawnego i zadań. 

Rozdział 3 

Obowiązki zakładów prtcy w zakresie wykonywania 
kary ograniczenia wolności z rygorem pracy ze 

zmniejszonym wynagrodzeniem 

,§ 16. Potrąceń z wynagrodzenia skazanego dokonuje 
się w stosunku procentowym określonym w orzeczeniu, 
biorąc za podstawę składniki otrzymywanego przez ska
zanego wy nagrodzenia, z wyjątkiem dopłat: 
~~\,':",,\ 

1) z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, 

2) ź tytułu pracy w godzinach nocnych, 

3) za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych nie
bezpiecznych 

oraz kwot wypłacanych nagród jubileuszowych. 

§ 17. Zakład pracy przekazuje na rachunek dochodów 
budżetowych sądu rejonowego, sprawującego nadzór nad 
wykonywaniem kary ograniczenia wolności, kwoty potrą~ 
cane na rzecz Skarbu Państwa z wynagrodzeń skazanych. 
JeżelIi kwoty t e mają być potrącane na cel społeczny, za
kład pracy przekazuj e potrąconą kwotę na rachunek insty
t ucji społecznej realizuj ącej ten cel. 

§ 18. Do zakł adów pracy, w których jest wykonywana 
kara ogrci.nic zenia wolności z rygorem pracy ze zmniej
szonym wynagrodzeniem, oraz do wyznaczonych pracow
ników stosuje s ię odpowiednio przepisy § 2, 8, g-.. ust. 2 i: 3, 
§ 10 i 11. 
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Rozdział 4 

Obowiązki zakładów pracy w zakresie wykonywania 
kary ograniczenia wolności z rygorem podjęci.. pracy 

ze zmniejszonym wynagrodzeniem 

§ 19. 1. Zakłady pracy są obowiązane zgłaszać właści
wemu sądowi rejonowemu możliwości zatrudnienia skaza

, nych na karę ogra'niczenia wolności z rygorem podjęcia 
pracy ze zmniejszonym wynagrodzeniem. ' 

2. Zakład pracy jest obowiązany przyjąć do pracy 
skazanego w celu wykonywania pracy z _rygorem potrą~ 
cenia części wynagrodzenia za pracę. 

3: Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy istnieją
cych w zakładzie pracy wolnych miejsc pracy oraz miejsc 
pracy ' utworzonych w celu ~atrudnienia skazanych. 

4 . . Przepisu ust. 2 nie stosuie się, jeżeli dojazd skaza
nego publicznym[ środkami lokomocji do miejscowości, w 
której praca ma być wykonywana, trwałby w jedną stronę 
dłużej niż godzinę, thyba że skazany może dojeżdżać 
środkami lokomocji zakł'adu pracy lub zakład pracy ma 
możliwość jego zakwaterowania. 

§ 20 .. 1. lodjęcie pracy przez skazanego powoduje na
wiązanie stosunku pracy na okres kary ograniczenia wol
ności z rygorem pracy ze zmniejszonym wynagrodzeniem. 
Do stosunku pracy skazanego stosuje się przepisy prawa 
pracy, z ograniczeniami wynikającymi z rygorów kary 
ograniczenia wolności. 

2. W okresie, przez który skaz~y ma być zatrudnio· 
nY'-T rozwiązanie stosunku, pracy wymaga zgody sądu. 

86 

,§ 21. ' Przy przydziale pracy skazanemu nc{leży 
uwzględnić jego wiek, stan zdrowia oraz w miarę możli
wości posiadane kwalifikacje zawodowe. 

§ 22. Do zakładów pracy zatrudniających skazanych 
na karę ograniczenia wolności z rygorem podjęcia pracy 
ze zmniejszonym wynagrodzeniem, jak również do wyzna· 
czonych pracowników stosuje się odpoW'iednl0 przepisy 
§ 2, 8, 9 ust. 2 i 3, ' I§ 10, 11, 12 ust. 2, § 13, 14, 16. i 17, 
z tym że ulga w podatku dochodowym, o , której mowa 
w § 14, jest obliczana od wynagrodzeń skazanych. 

Rozdział 5 . 

Przepisy końcowe 

§ 23. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o woj~wo
dzie, rozumie się przez to rówbież prezydenta miasta: " 
sto łecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi. ' 

I 

, § 24. Prz.episy rozporządzenia stosuje się odpowiednio 
przy wykonywaniu kary ograniczenia wolności orzeczonej 
za wykroczenia, z uwzględnieniem odmienności tej kary 
orzekanej za wykroczenia i właściwości organów. orzecz
niczych w tych sprawach. 

§ 25. Traci moc rozp'orządzenie Rady Ministrów z 
dnia 12 styqnia 1970 r. w sprawie obowiązków uspołecz
nionych zakładów pracy w zakresie wykonywania kary 
'ograniczenia wolności (Dz. U. ' Nr 1, poz. '5). 

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w żyoie z dniem 
kwietnia 1989 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 16 marca 1~89 r. 

"'" w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm 
kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych. 

, " 

, 
Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 , pkt 1 

ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. 
Nr 27, poz. 195) zarządza się, co następuje: . 

,§ 1. 1. Upoważnia się Ministra Gospodarki Przestrzen
nej oj Budownictwa do: 

1) określania zasad opracowywania kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych obiektów i robót budowla
nych, 

,2) opracowywania i, wydawania kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, z zastrzeżeniem przep,isów 
ust. 2. 

2. Upowainia się do opracowy~ania i wydawania 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych: 

1) Ministra Kultury i Sztuki - dla robót związanych 

z konserwacją obiekt0w zabytkowych, 
2) Ministra ~emysłu - dla robót: 

a) montażowych maszyn i urządzeń górniczych oraz 
mechanicznej przeróbki węgla, 
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b) górniczych podziemnych, wraz z robotami elek~ 
trycznymi, teletechnicznymi oraz rurociągami tech
nologicznymi i robotami transportowymi, 

c) wiertniczych, wiertniczych mrożeniowych cemen
tacyjnych oraz geofizycznych, 

d) montażowych górnictwa ropy naftowej i gazu wraz 
z urządzeniami. 

3. Upoważnia się do opracowywania i wydawania 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych innych m~ni
strów niż wymienieni w ust. 1 i 2, właściwych ze wzglę
du na przedmiot ich działania, dla robót remontowych nie 
wchodzących w zakres budoWnictwa ogólnego. 

\§ 2. Upoważnia się: 

1) Ministra Edukacji Narodowej do ustalania cen: 

a) na podręczniki szkolne, 

b) za świadczenia zakładów opiekuńczo-wychowaw

c~ych, 

c} za świadczenia przedszkoli, 

2) ' Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , do 
'ustalania: 

a) cen map i ~nnych materiałów geodezyjnych i kar
tografic;z:nych sprzedawanych z państwowego ;z:aso~ 

bu geodezyjnego i kartograficznego, 

b) marż handlowych urzędowych stosowanych w 
obrocie mapami i materiałami wymienionymi pod 
lU. a), . 

3) Ministra Rolnictwa; Leśnictwa i Gospodarki Zywnoś
ciowej do ustalania cen na prosięta i warchlaki ze 
skupu interwencyjnego, 

4) Ministra W~półpracy Gospodarczej z Zagranicą . do 
ustalania maH handlowych urzędowych dla jednostek 
gos:&odarki uspołecznionej prowadzących działalność 

handlu zagran'icznego, 

5) Ministra Zdrowia i OpieJ<'.i Społecznej do ustalania 
cen za: ' 

a) świadczenia uspołecznionych zakładów pom<><:y 
społecznej, domów małych dzieci i żłobków, 

b) świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia, 
c) osobiste świadczenia osób' fizycznych na rzecz za

kładów społecznych służby zdrowia (oddawanie 
krwi itp.), 

6) izby skarbowe do ustalania cen zbytu (z wyjątkiem \ 
cen wyrobów nowo wprowadzanych do produkcji) na: 

a) leki gotowe, surowice i szczepionki, objęte wyka
zami ustalonymi przez Mihistra Zdrowia i Opieki 
Społecznej, 

b) nawozy sztuczne oraz wapno nawozowe. 

§ 3. Qrgany administracji państwowej wym-ienione 
w § 2 ustalają ceny wymagające dotacji z budżetu pań
stwa w uzgodnieniu z Ministrem Fcinansów. 

, 
§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

28 grudnia 1985 r. w sprawie upoważnienia organów admi
nistracji państwowej do ustalania niektÓrych cen UIzędo
wyc;:h i marż handlowych urzędowych oraz określania za· 
sad ustalani'a cen regulowanych (Dz. U. Nr 61. poz. 319~ 
i z 1986 r. Nr 47, poz. 233),. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo
. szenia. 

\ 
Prezes 'Rady Ministrów: M. F: Rakowski 
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\ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 8 marca 1989 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych . przedsiębiorstw 
państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarZeń losowych. 

Na podstawie art. 8 i w związku z art. ' 6 ust. 1 pkt 9 
ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Ubezpieczeniach ma
jątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarzą

dza się, co nastę'Puje: 

'§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 
lutego 1985 r. w sprawie taryfy składek 'za ubezpiecze
nie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwo
wych od ognia, huraganu, powodzi ci innych zdarzeń loso
wych (Dz. U. Nr 10, poz. 39) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 4 w ust. '1 w pkt 3 wyraz "zawodowej" skre
śla się, 

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje br~ienie okre
ślone w zaląc~niku do niniejszego rozpOTządzenia. 

I§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływi'e 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów:, A. Wróblewski 
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Symbol gałęzi (branźy) 
Poz. według Klasyfikacji 

gospodarki narodowej 

1 2 

1 011 
'. 2 014-019 

j 

3 02 
4 03 
5 - 04 

05 
6 06 

, 

7 07-08 
8 09 
9 10 

10 11 

11 121-123, 138 

12 124,-137, 139 

13 14 

14 15 
16 

15 17 

16 18 -

17 19-20 , 

18 21 
19 22 
20 23-25 
21 241 
22 26 
23 27 
24 28 

29 

25 31 
I 32 
26 34 
27 35 
28 3&-39 
29 40-44 
30 45-49 
31 50-58 
32 59 
33 61-65 
34 6&-69 

35 70-73 
36 74-76 
37 77-89 

38 91-97 

- 290 - Poz. 87 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 8 marca 1989 r. 
(poz. 87) . 

TABELA STAWEK TARYFOWYCH 

Nazwa gałęzi bądź branży według Klasyfikacji Stawka taryfowa 
gospodarki narodowej w % 

3 4 

Przemysł węgla kamiennego .2,4 
Przemysł węgla brunatnego i jednostki pomocnicze prze-
mysłu węglowego 0,9 , 
Przemysł ,paliw (z wyjątkiem węglowego) 1.1 
Przemysł energetyczny 0,7 
Przemysł hutnictwa żelaza 

0,1 
Przemysł metali nieżelaznych 
Przemysł metalowy 0,8 
Przemysł maszynowy 0,8 
Przemysł precyzyjny 0,5 
Prżemysł środków transportu 0,8 
Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny 

I 

0,9 
Przemysł kopalnictwa surowców chemicznych, przemysł 
nieorganiczny, przemysł nawozów sztucznych, przemysł 

. kopalnictwa siarki 0,6 
Przemysł chemiczny (poza poz. 11) 2,3 
Przemysł materiałów budowlanych 0,7 
Przemysł szklarskd 

0,9 
Przemysł ceramiki szlachetnej 
Przemysł drzewny 2,4 
Przemysł papierniczy 1.2 
Przemysł włókienniczy 1.7 
Przemysł odzieżowy 0,7 
Przemysł skórzany 1.0 
Przemysł spożywczy (poza poz. 21) 1.2 
Przemysł młynarski i makaronowy 3,4 
Przemysł paszowy i utylizacyjny 2,6 , 

Przemysł poligraficzny 1,3 
Pozostałe branże ' przemysłu 

Jednostki utrzymywańe z narzutów na koszt i z zysku 1.0 
przeds.iębiorstw przemysłu 

Budownictwo ogólne \ 

Budownictwo produkcyjrto-usłu~owe 1,6 

Budownictwo specjalistyczne 1,6 
Jednostki geologiczne 1.5 
Inne jednostki budownictwa 0,8 

« 

Rolnictwo 1.9 
l.eśnictwo 1.3 
Transport 0,8 
ł·ącznoŚć 0,9 
Handel 2,3 
Jednostki wydawnicze, filmowe, informatyczne i pozo-
stałe branże produkcji materialnej 1.3 
Gospodarka komunalna 0,6 
Gospodarka mieszkaniowa 1,0 
Nauk'a, technika', oświata, wychowanie, kultura, sztuka, 
ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura fizyczna, 
wy:poczynek i pozostałe branże usług niematerialnych ' LO 

Inne 1,0 

\ , 

I 
, \ 

I 

, 

, , 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 marca 1989 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki 
uspołecznionej. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, 
·poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52. poz. 268, 
z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 i z 
1989 r. Nr 4, poz. 23) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie ' Ministra Finansów z 

89 

dnia 27 maja 1985 r. w sprawie opodatkowania podatkiem 
scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej 
(Dz. U. Nr 28, poz. 119). . ' 

I§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
kwietnia 1989 r. 

Minister FinansÓw: A. Wróblewski 
.' 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia .17 marca 1989 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz 
. podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z 

podstawy opodatkowania tym podatkiem. 

Na podstawie a~t. 17 pkt 2 ustawy z ,dnie. 18 lipca 
1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, 
poz. 207) zarządza się, co następuje: 

,§ 1. W § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia! 
3 listopa,da 1987 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 
spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwy.l
szenia kwot wartości rzeczy li pmw majątkowych nie, 
podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z pod~ 
stawy opodatkowania tym podatkiem (Dz. U. Nr 35, poz.: 
197 i z 1988 r. Nr 31, poz. 230) wprowadza się 'następujące 
zmiany: 

1) w pkt 1 kwotę ,,900.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,1.350.000 zł", 

I 
2) w pkt 2 kwotę ,,1.100.000 zł" zast~puje się kwo

tą ,,1.650.000 zł", . a kwotę ,,2.200.000 zł" kwotą 

,,3.300.000 zł", 

- lit. b) kwotę ,,825.000 zł" 

" 1. 250.000 zł", 

- lit. c) kwotę ,,550.000 zł" 
,,825.000 zł", 

- lit. d) kwotę ,,275.000 zł" 
,,400.000 zł", 

4) w pkt 4: 
- lit. a) k;wotę ,,3.000.000 .zł" 

,,4.500.000 zł", 

- lit. b) kwotę ,,2.000.000 zł" 

,,3.000.000 zł", 

- lit. e) kwotę· ,,2.000.000 zł" 

,,3.000.000 zł", 

- lit. d) kwotę ,,1.000.000 zł" 

,,1.500.000 zł". 

I§ 2. Rozporządzenie wchodzi 
ogłoszenia i ma zastosowanie do 

zastępuje się kwotą · 

zalstępuje się kwotą 

zastępuje się kwotą 

zastępuje się kwotą 

zastępuje się kwotą 

zastępuje się kwotą 

zastępuje się kwotą 

w życie z dniem 
spraw wszczętych POl 

3) w pkt 3: dniu jego wejścia w , życie. 

- lit. a) kwotę ,,1.100.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,1.650.000 z.ł", 
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ł? Minister Finansów: A. Wróblewski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 23 lutego 1989 r. 

7mieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. 

Na podstawie art. 13 ust. ·4, art. 61 i art. 72 ustawy 
z dnia 31 stycZIliia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 
i Nr 38, poz. 181) zarządza się, co następuje: 

, 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie ustalania prawa do za
opatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywa
telskiejoraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń 
pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia (Dz. U. Nr 6, 

, 
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poz. 39, z 1977 r. Nr 31, poz. 137, z 1981 r. Nr 10, 
poz. 47, z 1982 r. Nr 39, poz. 264 i z 1983 r. Nr 46, poz. 211) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. 1. Organami właściwymi do ustalania prawa do 
zaopatrzenia emerytalnego i wydawania de
cyzji w tych sprawach, zwanymi dalej "orga
nami emerytalnymi", są: 

1) Minist~rstwo Spr,aw Wewnętrznych (Da
partament Kadr) - w 'stosunku do funk
cjonariuszy pełniących służbę w: 

a) Ministerstwie Spraw Wewnętrznyph, 

b) Akademii Spraw Wewnętrznych, 

c) Wyższej Szkole dficer~kiej im.' 
F. Dzierżyńskiego, 

d) Szkole R'uchu Drogowego im. F. Zub, 
rzyckiego 

oraz w stosunku do członków rodzin ' tych) 
funkcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 2, 

2) wojewódzki (Stołeczny) urząd spraw we
J wnętrznych, właściwy ze względ'u ' na 

ml.e,jsce zamieszkania - w stosunku do 
pozostałych funkcjonariuszy oraz człon
ków ich rodzin. 

,2. Organem właściwym do wydawania ' decyzji 
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego w sto-

, ,sanku , do osób, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, w razie o zmiany przez nich m,iejsca za
mieszkania poza województwo stołeczne war
szawskie, jest odpowiedni organ określony 

w ust. ' 1 pkt 2."; 

2) w§ 2 vi ust. 1 w rpkt 1 lit. a) treść zawartą w na
wiasie uzupełnia się przez dodanie ,wyrazów "z 1985 r. 
Nr 20, poz. 85 ,i Nr 38, poz. 181"; 
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Poz. 90 ~t , < 

3) w § 7: 

a) w ust: 2 przed wyrazem "zaświad~zeń" wprowądz,a 
się wyrazy "książeczek wojskowych albo", , 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie; 

,,5. Okresy zatrudnięnia mogą być udokumento
wane zeznaniami świadków, gdy zainteresowa
ny wy~aże, że nie może przedstawić zaświad
cienia zakładu pracy.", 

c) w ust. 6 wyrazy "właściwych ,organów admini- , 
stracji państwowej albo organizacji politycznych 
lub społecznych" zastępuje się wyraz.ami "lub inny
mi dokumentami wydanymi przez właściwe organy ' 
administracji państwowe]' albo organizacje poll-

\ ' 

tyczne lub społeczne"; 

4) § 14 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 14. Decyzję w sprawach za'opatlfzenia o emerytal
nego organ emerytalny wydaje na piśmie nie 
póżniej , niż w ciągu 30 d,ni od wyjaśnienia 

ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania 
tej -.d.ecyzji."; 

5) w § 26 pkt 3 ótrzymuje brzmienie : 

,,3) na podstawie decyzji, odpowiednio, dyrektora 
Departamentu Kadr MinisterstWa Spraw We
wnętrznych lub szefa wojewódzkie go (Stołeczne
go) urzędu spraw wewnętrznych - w razie 
stwierdzenia nie~ożności 'zapewnienia emerytowi , 
odpowiedniej pracy zarobkowej w miejscu jego 
zamieszkania lub w miejscowości pobliskiej albo 
w razie wykonywania przez emeryta zajęcia za- , 
robkowego lub pełnienia funkcji innych - niż wy- \ 
mienione w § 24 i 25". 

, § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 21 marca 1989 r. 

w sprawie kategorii osób" które mogą posiadać broń bez pozwolenia wydanego przez właściwe organy podlegle 
, Ministrpwi Spraw Wewnętrmych. 

, Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 
1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych 
(Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr ,6, poz. 35' i • 1988 r. 
Nr 41, poz. 324) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Członkowie służ];> bezpieczeństwa zagranicznych 
' linii lotniczych wykonujący zadani'a związane z bezpie
czeństwem lotów na obszarze portów lotniczych Polskiej 
Rzeczypospolitęj Ludowej mogą posiadać broń palną 

krótką bez pozwolenia wydanego przez or~any podległe 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych na warunkach określo
nych w porozumi'eniach przedstawicieli wła~ciwych zarzą
dów portów lotniczych i przewożników :zagranicznyc~. 

, 
I§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

25 marca 1989 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych : C. Kiszczak 

, 
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