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stawka dodatku w

złotych

Kategoria

Stawka wynagrodzenia w złotych
tabela 2
tabela 1

1

3500~

80000

I

do 3580

do 4504

2

5000~

90000

II

3262-3810

4255-4752

3

65 OO~120000

III

3532-4087

4504-5000

IV

381~367

4752-5248

4

95 OO~150000

V

4087-4657

500~5508

5

12500~210000

VI

4367-4952

5248-5780

6

160 00~270 000

VII

4657-5248

5508-6100

VIII

4952-5544

578~448

7

21 O00~370 000

IX

5248-5863

6099-6833 ·

8

260 00~500 000

X

5544-6200

6448-7263

XI

5863-6572

. 6833---7713

-

Uwaga: Do kategorii X i XI mogą być zaszeregowani robotnicy
kwalifikacje zawodowe wymagane od robotników za szeregowanych do kategorii IX, wykonujący prace o wysokim
stopniu trudności.
posiadający
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW

z dnia 7 marca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiąza

nych do prowadzenia
Na podstawie art. 12 ust. 6 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 z 1991 r. Nr 9, poz. 30) zarządza się,
co

następuje :

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lutego
1990 r. w sprawie zasad ustalania wartości początkowej

i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego
nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (Dz. U.
Nr 18, poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem budynków podlegają
cych ustawowemu ubezpieczeniu" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 4",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
..4. Wartość początkową budynków mieszkalnych można ustalać przyjmując w każdym roku wartość
ustaloną jako iloczyn powierzchni użytkowej budynku '!VYf8żonej w m 2 i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych ksią
żeczkach mieszkaniowych za IV kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy. Za powierzchnię,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się
powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.",

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Jeżeli część budynku jest wynajęta, wydzierżawiona lub używana przez właściciela na cele

ksiąg

handlowych.

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wartość początkową stanowi część ogólnej
wartości budynku odpowiadająca stosunkowi
powierzchni użytkowej tej części do ogólnej
powierzchni użytkowej budynku .",
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. Jeżeli ustalenia wartości początkowej środków
.
trwałych, z wyjątkiem budynków mieszkalnych
bądź ich części, nabytych przed dniem założenia
przez podatnika ewidencji, nie można dokonać
w sposób określony w § 1 ust. 1-3 lub środek
trwały został poddany w czasie użytkowania modernizacji' za wartoŚĆ początkową tego środka trwałe
go przyjmuje się wartość z wyceny dokonanej przez
podatnika przy uwzględnieniu cen przedmiotu tego
. samego rodzaju w IV kwartale roku poprzedzające 
go rok założenia ewidencji oraz stopnia jego zużycia
i okresu dalszej jego przydatności.",
3) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Podatnicy dokonujący odpisów na zużycie środ
ków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych obowiązani są prowadzić ewidencję
tych środków i wartości. Nie podlegają objęciu
ewidencją budynki mieszkalne, których wartość
początkową ustala się według zasad określo
nych w § 1 ust. 4 i 5.",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna
zawierać następujące dane: liczbę porządkową,
datę nabycia, określenie środka trwałego albo
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wartości niematerialnej lub prawnej, wartość
początkową ustaloną według zasad określonych
w § 1, a jeżeli środek trwały był nabyty lub

wytworzony w latach

żenia ewidencji -

poprzedzających

rok zało

zaktualizowaną lub wycenio-

ną wartość początkową na dzień 1 stycznia tego
roku, zaktualizowaną wartość umorzenia do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego oraz stawkę
amortyzacyjną i kwoty odpisu amortyzacYjnego
za dany rok podatkowy. Jeżeli ewidenCja ma
sł.użyć za podstawę ustalania WYSOkości odpiSÓW amortyzacyjnych przez okres dłuższy niż
rok, powinna ona zawierać co do każdego środ
ka trwałego zaktualizowaną wartość początko
wą · na dzień 1 stycznia każdego następnego
roku, zaktualizowaną wartość umorzenia oraz
kwotę odpisu amortyzacyjnego za ten rok.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Ewidencją powinny być również objęte przedmioty,
które według zasad obowiązujących w danym roku
podatkowym nie są zaliczone do środków trwałych,
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a do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok
podatkowy nie zostały zamortyzowane.",
d) ust. 5 skreśla się,
4) w § 4 wyrazy "na dzień 1 stycznia 1990 r." zastępuje się
wyrazami "na dzień 1 stycznia roku, w .którym została
założona ewidencja".
§ 2. Podatnicy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 stycznia 1991 r. i założą w 1991 r. po raz
pierwszy ewidencję środków trwałych, mogą jako wartość
początkową będących w użytkowaniu i nie zamortyzowanych do tej daty środków trwałych przyjąć wartość odpowiadającą cenom stosowanym w grudniu 1990 r. nowych
środków trwałych o takim samym lub zbliżonym przeznaczeniu i parametrach użytkowych. W tym przypadku wartość
dotychczasowe~o umorzenia środka trwałego ustala się jako
iloczyn wartoścI początkowej środka trwałego i odpowiedniej stawki amortyzacyjnej obowiązującej w roku 1991,
z uwzględnieniem dotychczasowego okresu użytkowania
środka trwałego.

nia.

§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 8 marca 1991 r.

w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Na Jjlodstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 25 października
1990 r. o zwrocie majątku utracone~o przez związki zawodowe i organizacje społeczne w WYniku wprowadzenia stanu
wojenne~o (Dz. U. z 1991 r. Nr 4, poz. 17), zwanej dalej
"ustawą' , zarządza się, co następuje:
§ 1. Społeczna Komisja Rewindykacyjna, zwana dalej
"Komisją", rozstrzyga sprawy o zwrot mienia, o którym mowa
w art. 1 ust. 1 ustawy, zwanego dalej "mieniem", lub
o odszkodowanie za to mienie.
§ 2. Siedzibą Komisji jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3. 1. Komisja składa się z 20 członków; co najmniej
połowa członków Komisji powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3. Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę wyznacza
Minister Pracy i Polityki Socjalnej spośród członków Komisji
posiadających wyższe wykształcenie prawnicze.
§ 4. Przewodniczący Komisji :
1) wyznacza przewodniczącego i członków zespołu orzekającego Komisji,
2) kieruje sprawy na posiedzenia,
3) wyznacza sprawy na posiedzenia wyjazdowe, jeżeli
ułatwi to rozpoznanie sprawy lub przyczyni się do
znacznego zaoszczędzenia kosztów postępowania.
§ 5. 1. O terminach posiedzeń zespołów orzekających
Komisji Komisja zawiadamia strony, ich przedstawicieli lub

członkowie zespołu orzekającego
orzekającego Komisji może złożyć

Komisji. Członek zespołu
zdanie odrębne.
2. Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji ogła
sza orzeczenie i podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia.

2. Z przebiegu posiedzenia zespołu orzekającego Komisporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
zespołu oraz osoba sporządzająca protokół .

§ 7. W razie zawarcia ugody między stronami, treść
ugody wpisuje się do protokołu. Ugodę podpisują strony, ich
przedstawiciele lub pełnomocnicy oraz członkowie zespołu
orzekającego Komisji.
§ 8. Orzeczenie Komisji wraz z uzasadnieniem doręcza
się z urzędu stronom, ich przedstawicielom lub pełnomoc
nikom. Orzeczenie powinno zawierać pouczenie o trybie
i terminie złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
§ 9. W miarę potrzeby Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych, zwoływanych przez Przewodniczącego
Komis/'i w celu omówienia całokształtu spraw związanych
z prob ematyką orzecznictwa Komisji oraz dokonania okresowej oceny jej pracy.
§ 10. Komisja składa Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej sprawozdania ze swej działalności w okresach półrocz
nych.
§ 11 . Akta spraw z działalności Komisji podlegają archiwowaniu stosownie do obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
§ 12. Czynności administracyjno-biurowe Komisji wykonuje Sekretariat Komisji, podległy Przewodniczącemu Komisji.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.

§ 6. 1. Orzeczenia Komisji zapadają większością gło
sów; orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. Boni

pełnomocników .
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