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76 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 lutego 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw 
państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dn ia 20 września 1984 r. 
o ubezpiecze"iach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, 
poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza s ię, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycz
nia 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków 
trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, 
powodzi i innych zdarzeń losowych (Dz. U. Nr 9, poz. 28 
i z 1989 r. Nr 22, poz. 117) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w tytule rozdziału 3 przecinek zastępuje się kropką 
i skreśla wyrazy " wymiar i opłacanie składki " , 

2) § 7 otrzymuje brzmien ie: 
,, § 7. Przedsiębiorstwo jest obowiązane przekazywać 

PZU informację o ewidencyjnej wartości środków 
trwałych według stanu na dzień 1 stycznia roku 
ubezpieczen ia w termin ie do dnia 31 marca roku 
ubezpieczenia, a przedsiębiorstwo nowo powst.a
łe - ewidencyjną wartość początkową (brutto) 
środków trwałych według stanu na dzień roz 
poczęcia działalności . " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dn ia 23 lutego 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. 

Na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy oraz art. 40a 
ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, z 1985 r. 
Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 oraz z 1989 r. Nr 4, 
poz. 21 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 
1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych (Dz. U. 
z 1985 r. Nr 2, poz. 10, Nr 18, poz. 80 i Nr 59, poz. 302, 
z 1986 r. Nr 9, poz. 48, z 1987 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 10, 
poz. 64, z 1988 r. Nr 3, poz. 14 oraz z 1989 r. Nr 46, 
poz. 247) wprowadza się następujące zmiany: 



- ----~- --~ ._---- - -----

Dziennik Ustaw Nr 12 126 - Poz. 77 i 78 

1) w § 6: 

a) w ust. 1 i 2 wyrazy "za rok ubiegły" zastępuje się 
wyrazami "za ubiegły kwartał", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Kwoty zasiłku wychowawczego, o których mo
wa w ust. 1 i 2, ustala się na okres trzech 
miesięcy, poczynając od trzeciego miesiąca 
kalendarzowego każdego kwartału na podsta
wie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału." , 

c) w ust. 5 wyrazy "do pełnych stu złotych w gó
rę" zastępuje się wyrazami "do pełnego tysiąca 
w górę"; 

2) w § 10 w pkt 1 skreśla się wyrazy po przecinku " z tym że 
na pracownicę pobierającą zasiłek wychowawczy nie 
przysługuje zasiłek rodzinny." 

§ 2. Kwoty zasiłków wychowawczych ustalone w roz
porządzeniu obejmują dodatki z tytułu wzrostu cen, okreś
lone w uchwale nr 111 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 
1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów 
żywnościowych do świadczeń emerytalno-rentowych i in
nych pieniężnych św iadczeń z ubezpieczenia społecznego 
(Monitor Polski Nr 24, poz. 187, Nr 30, poz. 230 i Nr 35, 
poz. 273 oraz z 1990 r. Nr 2, poz. 11) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 lutego 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 
3 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 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, 
poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443), art. 6 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 147 i Nr 74, poz. 443) oraz art. 
4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od 
wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 , z 1956 r. Nr 44, poz. 201, 
z 1959 r. Nr 11, poz. 60 i z 1963 r. Nr 57, poz. 309) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
9 kwietnia 1982 r. w sprawie opodatkowania przychodów 
osób duchownych (Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 1985 r. Nr 28, 
poz. 120, z 1987 r. Nr 2, poz. 13 i z 1989 r. Nr 6, poz. 43) 
wprowadza się następujące ,zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1 . Kwartalne stawki ryczałtu wynoszą : 

1) od przychodów proboszczów: 

w parafiach o liczbie mieszkańców 
złotych 

powyżej do 

1.000 -
1.000 2.000 10.800 
2.000 3.000 17.600 
3.000 4.000 24.300 
4.000 5.000 28.800 
5.000 6.000 33.800 
6.000 7.000 36.500 
7.000 8.000 41.300 
8.000 9.000 43.700 
9.000 10.000 46.400 

10.000 12.000 50.900 
12.000 14.000 56.100 
14.000 16.000 58.100 
16.000 18.000 63.000 
18.000 20.000 68.100 
20.000 71.600 

2) od przychodów wikariuszy: 

w parafiach o liczbie 
jeżeli siedziba parafii znajduje się : 

mieszkańców 

na terenie w mieście o liczbie gminy lub 
mieszkańców miasta o li-

powyżej do czbie miesz- powyżej 
powyżej 

kańców do 5.000 do 
5.000 50.000 50.000 

złotyc h 

1.000 - - -
1.000 3.000 4.500 6.800 6.800 
3.000 5.000 6.800 13.200 15.600 
5.000 8.000 7.500 14.500 16.800 
8.000 10.000 12.200 19.200 21.900 

10.000 12.600 20.300 23.000" 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 5. Osoby duchowne opłacają ryczałt bez wezwania 
w terminie do dnia 7 następnego miesiąca po 
upływie kwartału , a za czwarty kwartał - do dnia 
28 grudnia roku podatkowego."; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 6. 1. W razie rozpoczęcia wykonywania funkcji 
w ciągu kwartału , stawkę ryczałtu za okres od 
dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji do ko
ńca kwartału ustala się za każdy dzień w wyso
kości 1/90 części stawki kwartalnej . 

2. W razie zaprzestania na stałe wykonywania 
funkcji i zgłoszenia tego organowi podatkowe
mu, odpowiednio zmniejsza się stawkę ryczał
tu w sposób określony w ust. 1. 

3. W razie przerwy w wykonywaniu funkcji, trwa
jącej dłużej niż jeden miesiąc , i zawiadomienia 
o tym właściwego organu podatkowego w cią
gu 3 dni od dnia rozpoczęcia przerwy, kwartal
ną stawkę ryczałtu zmniejsza się w sposób 
określony w ust. 1 o każdy dzień przerwy 
trwającej ponad miesiąc . " ; 




