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Nr 68, poz. 341 i Nr 100, poz. 498) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 
marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawa
nych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 
zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów ak
tualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 30, poz. 130) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 po wyrazach "poz. 86" dodaje się przecinek 
i wyrazy "Nr 40, poz. 174, Nr 68, poz. 341 i Nr 100, poz. 
498", 

2) w § 2 w ust. 1 wyrazy ,,5.000.000 zł" zastępuje się 
wyrazami" 1 0.000.000 zł", 

3) w § 3 wyrazy ,,5.000.000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,10.000.000 zł", 

4) w § 4: 
a) w ust. 1: 

- po wyrazie "jednostki" dodaje się wyrazy 
"z wyjątkiem tych, w stosunku do których ogło
szono upadłość i nie prowadzą działalności gos
podarczej", 

- w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, 

- dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 
,,3) środków trwałych otrzymanych od Skarbu 

Państwa lub gmin w nieodpłatny zarząd lub 
użytkowanie, 

4) budynków i budowli wybudowanych na 
cudzym gruncie.", 

b) w ust. 3: 
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) budynków mieszkalnych wraz ze znajdują
cymi się w nich dźwigami; jeżeli jednak 
w lokalach znajdujących się w tych budyn
kach prowadzona jest działalność gospodar
cza albo lokale te są wydzierżawiane lub 
wynajmowane na ten cel. to od lokali 
tych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych 
w wysokości ustalonej od wartości brutto 
budynku odpowiadającej stosunkowi po
wierzchni użytkowej lokalu do ogólnej po
wierzchni użytkowej budynku", 

- w pkt 4 po wyrazach "służbie zdrowia" dodaje się 
wyrazy "oraz spółkom wodno-ściekowym po
wstałym na podstawie przepisów prawa wod 
nego," 

- w pkt 7 skreśla się wyrazy "w tym również 
polegająca na kształceniu studentów," 

5) w § 5 w ust. 3 skreśla się wyrazy "z wyłączeniellI 
budynków i budowli," 

6) w § 7: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 

związanych trwale z cudzymi gruntami dokonuje 
się od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym środki trwałe zostały 
przyjęte do użytkowania lub używania, przez 
cały czas ich użytkowania lub używania, według 
zasad określonych w § 8 ust. 1, albo do końca 

miesiąca, w którym następuje zrównanie wyso
kości umorzenia z ich wartością brutto albo 
w którym środki trwałe postawiono w stan 
likwidacji lub sprzedano.", 

b) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
wyrazy "z tym że odpisów amortyzacyjnych dokonu
je się według zasad określonych w § 8 ust. 3.", 

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy "poprzedzający rok", 

7) w § 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 oraz ust. 1 a okres 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wa
rtości niematerialnych i prawnych nie może prze
kroczyć: 

1) od wartości firmy oraz kosztów organizacji 
i zgromadzenia kapitału zakładowego 
- 5 lat, 

2) od pozostałych wartości niematerialnych 
i prawnych, z wyjątkiem spółdzielczego wła
snościowego prawa do lokalu użytkowego 
-1 0 lat. 

Jednostki ustalają stawki amortyzacyjne po
szczególnych tytułów wartości niematerialnych 
i prawnych z góry w momencie rozpoczęcia 
dokonywania odpisówamortyzacyjnych.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu : 

,,1 a. Odpisów amortyzacyjnych od spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu użytkowego 
dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki 
amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.", 

8) w § 10: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Jednostki mogą uznać za trwale nieczynne śro-
.dki trwałe mające istotny wpływ na działalność 
gospodarczą i poziom kosztów, w wypadku gdy 
przewidywane jest ich nieużytkowanie przez 
okres dłuższy niż trzy kolejne miesiące . Nie 
uznaje się za trwale nieczynne środków trwałych 
użytkowanych sezonowo lub nie użytkowanych 
na skutek remontów, utrzymywania w zapasie 
lub rezerwie. W okresie uznania środków trwa
łych za trwale nieczynne nie dokonuje się od nich 
odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.", 

b) w ust. 3 po wyrazach "odpisów amortyzacyjnych" 
dodaje się wyrazy "oraz umorzeniowych", 

9) skreśla się § 12, 

10) § 14 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 14. 1. Jednostki, z wyjątkiem postawionych w stan 
likwidacji oraz w stosunku do których ogło
szono upadłość, dokonują akt<Jalizacji wyce
ny środków trwałych, o której mowa w § 11, 
według stanu na dzień 1 stycznia 1993 r. 
w terminie do dnia 31 maja 1993 r. 

2. Aktualizacją wyceny środków trwałych wed
ług stanu na dzień 1 stycznia 1993 r. obejmuje 
się nowe środki trwałe po raz pierwszy wpro
wadzone do użytkowania po dniu 31 grudnia 
1989 r. , z uwzględnien iem poziomu cen 
z września 1992 r.", 
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11) § 16 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 16. Przepisy § 2 i 3 nie dotyczą wykazanego w ewi
dencji księgowej jednostek na dzień 31 grudnia 

1992 r. stanu środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w'życie z dniem 1 stycznia 
1993 r. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 29 grudnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez 
. młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy. 

Na podstawie art. 206 § 3 pkt 1 i § 4 Kodeksu pracy 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie nauki 
zawodu i przyuczenia do wykonywania oKreślonych prac 
przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy (Dz. 
U. Nr 51, poz. 335, z 1982 r. Nr 17, poz. 130, z 1988 r. Nr 32, 
poz. 237 i z 1990 r. Nr 56, poz. 332) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 4. Rzemieślniczy zakład pracy może przyjąć w celu 

przygotowania zawodowego młodocianych pra
cowników w liczbie odpowiadającej liczbie stano
wisk pracy. Zatrudnienie młodocianych w celu 
nauki zawodu odbywa się w porozumieniu z właś
ciwym terenowo lub branżowo cechem.", 

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Rzemieślniczy zakład pracy zatrudniający młodo

cianego w celu nauki zawodu: 
1) kieruje go w celu dokształcania: 

a) do szkoły zasadniczej prowadzonej przez 
kuratora oświaty lub 

b) do szkoły zasadniczej prowadzonej przez 
organizację rzemieślniczą za zgodą kuratora 
oświaty, lub 

c) do organizacji rzemieślniczej przygotowują
cej młodocianych w zakresie teoretycznej 

nauki zawodu w celu złożenia egzaminu 
czeladniczego przed komisją egzaminacyjną 
izby rzemieślniczej, 

2) może, za zgodą właściwego cechu. samodziel
nie organizować dokształcanie w zakresie nauki 
teoretycznej zawodu w celu przygotowania 
młodocianego do złożenia egzaminu czeladni
czego przed komiSją egzaminacyjną izby rzemie
ślniczej.", 

3) w § 21: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Ustala się następujący stosunek procentowy 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1: 
1) w pierwszym roku nauki od 4 do 9%, 

. 2) w drugim roku nauki od 5 do 12%, 
3) w trzecim roku nauki od 6 do 15%.", 

b) w ust. 3 wyrazy ,,15%" zastępuje się wyrazami "od 
6 do 15%", 

4) w § 22 wyrazy ,,9%" zastępuje się wyrazami "od 4 do 
90/0", . 

5) w § 7 ust. 1, w § 11, w § 17 ust. 3 i w § 20 ust. 1 wyrazy 
"Centralny Związek Rzemiosła" zastępuje się wyrazami 
"Związek Rzemiosła Polskiego". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1993 r. 

Minister Pracy i Polityki ~ocjalnej: J. Kuroń 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 23 grudnia 1992 r. 

w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsi,biorstwa państwowego 
"Polskie Koleje Państwowe", rodzajów dokumentacji medycznej I sposobu prowadzenia oraz szczegółowych 

warunków jej udost,pniania w tych zakładach. 

Na podstawie art. 18 ust. 7 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 

91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 316) zarządza się, co 
następuje: 


