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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 16 grudnia 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków 

trwałych. 

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 106, poz. 482) zarządza się, co następuje: 

§ 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 
i Nr 103. poz. 524 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 131 i Nr 46. poz. 
209) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Od składników majątku trwałego otrzymanego 

do używania lub korzystania na podstawie 
umów najmu lub dzierżawy albo umów o podo
bnym charakterze. z których wynika prawo ich 
zakupu przez najemcę, dzierżawcę lub używają
cego albo korzystającego za ustaloną w tych 
umowach cenę, zawartych na podstawie przepi
sów ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyza
cji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, 
poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60. poz. 253 i Nr 111. 
poz. 480). jednostki dokonują odpisów amor
tyzacyjnych na zasadach określonych w § 8 ust. 
3. co oznacza, że ustala się je w proporcji do 
okresu wynikającego z umowy, z wyjątkiem 
obiektów o krótszym czasie używania lub korzy
stania, niż wynika to z okresu ustalonego w umo
wie.", 

b) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
wyrazy "z wyjątkiem dokonywanych przez najemcę 
(dzierżawcę) odpisów amortyzacyjnych od środków 
trwałych wymienionych w § 8 ust. 3. których można 
dokonywać według zasad określonych w tym przepi
sie, jednak w okresie nie krótszym niż 2 lata". 

c) w ust. 4: 
- w pkt 4 skreśla się wyrazy "oraz spółkom wodno-

-ściekowym powstałym na podstawie przepisów 
prawa wodnego", 

- w pkt 7 wyrazy "naukowa, naukowo-technicz
na" zastępuje się wyrazami "naukowa lub nauko
wo-techniczna (z wyłączeniem jednostek bada 
wczo-rozwojowych)" oraz kropkę zastępuje się 
przecinkiem, 

- dodaje się pkt 8 w brzmieniu : 
,,8) składników majątku trwałego spółek wod

nych powstałych na podstawie przepisów 
prawa wodnego; wymienione jednostki, je
żeli nie są dotowane z budżetu, mogą we 
własnym zakresie podjąć decyzję o amor
tyzowaniu składników majątku trwałego .... 

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu : 
,,5. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych. które 
zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia 
kredytu lub pożyczki, dokonuje kredytobiorca 
lub pożyczkobiorca ."; 

2) w § 5 w ust. 3 po wyrazach "środków trwałych" dodaje 
się wyrazy "z wyłączeniem budynków mieszkalnych 
wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami"; 

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu : 
,,§ 14a. 1. Jednostki, z wyjątkiem postawionych w stan 

likwidacji oraz w stosunku do których ogło
szono upadłość, dokonują aktualizacji wyce
ny środków trwałych, o której mowa w § 11, 
według stanu na dzień 1 stycznia 1994 r. 
w terminie do dnia 31 maja 1994 r. Aktualiza
cją tą obejmuje się nowe środki trwałe po raz 
pierwszy wprowadzone do użytkowania po 
dniu 31 grudnia 1989 r.. z uwzględnieniem 
poziomu cen z września 1993 r. 

2. Jednostki w wypadku, o którym mowa w ust. 
1, obliczają od dnia 1 stycznia 1994 r. odpisy 
amortyzacyjne od wartości środków trwa
łych, ustalonej w wyniku tej aktualizacji ." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1994 r. 

Minister Finansów: M. Borowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 10 grudnia 1993 r. 

W sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji średnim szkołom artystycznym 
niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. 

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95. poz. 425 oraz z 1992 r. 
Nr 26. poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia dotyczą : 

1) szkół artystycznych II stopnia niepublicznych o upraw
nieniach szkoły publicznej. 
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2) szkół bibliotekarskich i animatorów kultury niepublicz
nych o uprawnieniach szkoły publicznej 

- zwanych dalej "szkołami" . 

§ 2. 1. Dotacji szkołom udziela Minister Kutury i Sztuki, 
zwany dalej organem dotującym , za pośredn ictwem Centrum 
Edukacji Artystycznej. 

2. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie 
wydatków związanych z działalnością dydaktyczną lub opie
kuńczo -wychowawczą· 

§ 3. 1. Dotacja przysługuje w wysokości do 50% wy
datków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego 
ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i kierunku 
kształcen ia , zwanych dalej "wydatkami" . 

2. Dotacje dla szkół : 

1) zatrudniających nauczycieli posiadających kwalifikacje 
określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie określenia szczegó
łowych kwal ifikacji wymaganych od nauczycieli szkół 
artystycznych (Dz. U. Nr 2, poz. 17) - ustala się 
w wysokośc i 30% wydatków, 

2) organ izujących co najmniej dwa razy w ciągu roku 
szkolnego imprezy prezentacyjne os iągnięć uczniów, 
które także spełniają warunek określony w pkt 1 - ustala 
się w wysokości 30% wydatków, 

3) wyróżniających się szczególnie wysokim poziomem 
działalności dydaktycznej i artystycznej, które ponadto 
spełniają warunki określone w pkt 1 i 2 - ustala się 
w wysokośc i 50% wydatków. 

3. Dotacje dla szkół, które nie spełniają żadnego z wa
runków, o których mowa w ust. 2, ustala się w wysokości 
20% wydatków. 

§ 4. 1. Dotacji udziela organ dotujący, o którym mowa 
w § 2, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej 
szkołę · 

2. Wniosek powinien być przedstawiony nie później niż 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania 
dotacji z powołaniem się na numer i datę zaśw iadczenia 

kuratora oświaty właściwego dla siedziby szkoły o wpisie do 
ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 
oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254), a także na 
numer i datę decyzji Min istra Kultury i Sztuki nadającej 
uprawnienia szkoły publicznej zgodnie z art. 87 tej ustawy. 

3 . Do wniosku należy dołączyć: 

1) dane o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, 
w tym objętych określoną formą działalności opiekuń
czo-wychowawczej, 

2) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzą
cych w liczbie uczniów, 

3) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazy
wana dotacja, zgodnie z danymi zawartymi w dokumen
tach wymienionych w ust. 2. 

§ 5. 1. Udzielenie dotacji powinno być poprzedzone 
sprawdzeniem danych określonych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Dotacja przekazywana jest zaliczkowo, w terminach 
miesięcznych. 

§ 6. 1. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 4, 
sporządza i przekazuje organowi dotującemu - nie później 
niż w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca - roz
liczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku 
kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozda
wczego, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów. 

2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli 
wykorzystywania dotacji . 

§ 7. Organ dotujący planuje dotacje, o których mowa 
w rozporządzeniu , w swoim budżecie według następującej 
klasyfikacji budżetowej : dział 79 "Oświata i wychowanie", 
rozdział właściwy dla danego typu szkoły, § 48 " Pozostałe 
dotacje" . 

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

Minister Kultury i Sztuki : K. Dejmek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 15 listopada 1993 r. 

w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane bez 
recepty lekarskiej przez apteki działające w resorcie obrony narodowej, oraz szczegółowych zasad wydawa

nia przez te apteki leków i materiałów medycznych. 

Na podstawie art. 47 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy 
z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, 
mater iałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze 
farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 
16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do wydawania przez apteki działające w resorcie 
obrony narodowej środków farmaceutycznych i materiałów 
medycznych stosuje się przepisy § 1 i 2 oraz § 5-15 
zarządzen i a M in istra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn ia 
9 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceuty
cznych i materialów medycznych, które mogą być wydawane 
przez apteki bez recepty lekarskiej, oraz szczegółowych zasad 
wydawan ia przez apteki leków i materiałów medycznych 
(Monitor Polski Nr 42, poz. 421) . 

§ 2. 1. Wydawan ie leków gotowych i materiałów me
dycznych z apteki działającej w resorcie obrony narodowej 
jest dokonyw ane na podstawie recepty, zapotrzebowania 
uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycz -

nych albo bez recepty, jeżeli lek gotowy lub materiał medycz
ny jest zamieszczony w wykazie, o którym mowa w § 2 za
rządzenia wymienionego w § 1. 

2. Sporządzanie i wydawanie leku recepturowego 
w aptece działającej w resorcie obrony narodowej jest 
dokonywane na podstawie recepty lub etykiety aptecznej, 
stanowiącej odpis recepty lekarskiej . 

§ 3. 1. Zapotrzebowania, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może dokonywać jednostka organizacyjna wojskowej służby 
zdrowia, dom emeryta wojskowego, placówka handlowa 
przedsiębiorstwa państwowego " Wojskowe Przedsiębiorst
wo Handlowe", kasyno wojskowe, bufet wojskowy, hotel 
wojskowy, internat wojskowy, wojskowy ośrodek wypo
czynkowy oraz lekarz, lekarz dentysta i lekarz weterynarii, 
starszy felczer i felczer wojskowej służby zdrowia. 

2. Zapotrzebowanie domu emeryta wojskowego może 
obejmować wyłącznie leki i materiały medyczne, których 
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