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wodu niewystarczającej liczby miejsc, rektor, po zasię
gnięciu opinii uczelnianego organu samorządu stu
denckiego, może wyrazić zgodę na wypłacanie studen
towi dopłaty do zakwaterowania poza domem stu 
denckim, po przedstawieniu przez niego umowy naj
mu kwatery. Wysokość dopłaty nie może być wyższa 
od dopłaty do miejsca w domu studenckim . 

§ 7. 1. Pierwszeństwo w korzystan iu ze stołówki 
studenckiej przysługuje studentowi, o którym mowa 
w § 2 ust. 5. 

2. Wysokość dopłaty do posiłku w stołówce stu
denckiej ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym 
organem samorządu studenckiego. Dopłata nie może 
być wyższa niż połowa pełnego kosztu przygotowania 
posiłku. 

3. W przypadku gdy uczelnia nie posiada stołówki 
studenckiej, rektor, w porozumieniu z uczelnianym or
ganem samorządu studenckiego, może zawrzeć umo
wę o wyżywieniu studentów z zakładem żywienia zbio
rowego. Do posiłków w zakładzie , z którym umowa zo
stała zawarta, można stosować dopłaty, o których mo
wa w § 1 ust. 1 pkt 6. 

§ 8. Zapomogę przyznaje studentowi, o którym mo
wa w § 2 ust. 7, rektor. Wysokość zapomogi nie może 
być wyższa niż 50% najniższego wynagrodzenia zasad
niczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego 
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademic
kich państwowych uczelni zawodowych. 

§ 9. Podział środków, przyznanych uczelni z budże
tu państwa, na poszczególne rodzaje świadczeń, okre
śla rektor w porozumieniu z uczelnianym organem sa
morządu studenckiego. 

§ 10. 1. Szczegółowy regulamin przyznawania 
i ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w § 1 
ust. 1 pkt 1-3, 5-7 i w ust. 2, ustala rektor w porozu
mieniu z uczelnianym organem samorządu studenc
kiego. 

2. W nowo utworzonej wyższej szkole zawodowej 
podział środków, o którym mowa w § 9, oraz regula 
min, o którym mowa w ust. 1, określa na okres jedne
go roku rektor. 

§ 11. Świadczenia, o których mowa w rozporządze
niu , mogą być przyznawane wyłącznie w ramach środ
ków finansowych z budżetu państwa, przyznanych 
przez organ finansujący pomoc materialną państwa 
dla studentów studiów dziennych uczelni zawodo
wych. 

§ 12. Przyznawanie pomocy materialnej studentom 
nie będącym obywatelami polskimi regulują odrębne 
przepisy. 

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

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 września 1998 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbo
wych o zamiarze podwyższenia ceny umownej. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, 
poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, 
poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111 , 
poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, 
poz. 348 i Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza s i ę , co następuje : 

§ 1. Wprowadza s i ę obowiązek informowania izb 
skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej 
przez: 

1) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie po-
siadające osobowości prawnej, 

2) osoby fizyczne, 

będące producentami lub jednostkami handlowymi 
oraz innymi jednostkami pośredniczącymi w obrocie 
-w zakresie towarów wytwarzanych w kraju, wymie
nionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z za-

strzeżeniem § 2 ust. 2 i 3 oraz § 5, 

3) osoby prawne wymienione w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia - w zakresie grup towarów obję
tych tym załącznikiem , z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 
i § 5, 

4) nowo powstałe jednostki organizacyjne i inne, 
o których mowa w pkt 1-3, kontynuujące zakres 
działalności gospodarczej jednostek zlikwidowa
nych, podzielonych, połączonych lub przekształco

nych, 

- zwane dalej " jednostkami gospodarczymi ". 

§ 2. 1. Obowiązek złożenia informacji o zamiarze 
podwyższenia ceny umownej ciąży odpowiednio na 
jednostce gospodarczej, będącej producentem towaru 
bądż jednostką handlową lub inną jednostką pośredni
czącą w obroc,ie, która zamierza podwyższyć cenę 

umowną, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
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2. Jednostka gospodarcza będąca jednostką han
dlową lub inną jednostką pośredniczącą w obrocie ma 
obowiązek złożenia informacji , o której mowa w ust. 1, 
tylko wtedy, gdy procentowy wskaźnik marży handlo
wej w podwyższonej cenie przekracza ten wskaźnik 
w dotychczasowej cenie. 

3. Jednostka gospodarcza nie ma obowiązku złoże

nia informacji, o której mowa w ust. 1, w przypadku, 
gdy kwota wzrostu ceny towaru wynika wyłącznie : 

1) ze wzrostu obciążeń podatkami pośrednimi tego 
towaru w związku z zastosowan iem do niego wyż
szej stawki podatku niż dotychczas obowiązująca 
lub 

2) z wprowadzenia takiego podatku na towary uprzed
nio wolne od opodatkowania . 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jednost
ka gospodarcza jest obowiązana do sporządzenia i oka
zania kalkulacji uzasadniającej wysokość kwoty wzro
stu ceny lub kwoty wzrostu marży handlowej. 

§ 3. 1. Informację o zamiarze podwyższen i a ceny 
umownej składa się w izbie skarbowej właściwej ze 
względu na siedzibę jednostki gospodarczej, w termi
nie 21 dni przed datą zamierzonego wprowadzenia 
podwyższonej ceny w życie. 

2. Informacja przekazywana do izby skarbowej 
przez jednostkę gospodarczą będącą producentem to
waru powinna zawierać: 

1) nazwę towaru, z uwzględnieniem klasyfikacji wyro
bów według Systematycznego Wykazu Wyrobów 
(SWW) oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU), 

2) cenę dotychczas stosowaną w obrocie i cenę pod
wyższoną, 

3) uzyskiwaną rentowność przy dotychczasowej ce
nie, 

4) wielkość produkcji w skali roku , 

5) uzasadnienie konieczności podwyższenia ceny. 

3. Informacja przekazywana do izby skarbowej 
przez jednostkę gospodarczą będącą jednostką han
dlową lub inną jednostką pośredniczącą w obrocie to
warów powinna zawierać: 

1) nazwę towaru, z uwzględnieniem klasyfikacji wyro
bów według Systematycznego Wykazu Wyrobów 
(SWW) oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU), 

2) cenę dotychczas stosowaną w obrocie i cenę pod
wyższoną, 

3) marżę handlową dotychczas stosowaną w obrocie 
oraz marżę handlową podwyższoną, 

4) uzasadnienie konieczności podwyższenia marży. 

4. Przez cenę dotychczas stosowaną w obrocie, 
o której mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, rozumie się 
cenę ostatnio stosowaną w okresie 12 miesięcy po
przedzających miesiąc, w którym zamierza się wpro-

wadzić w życie cenę podwyższoną, z zastrzeżeniem 
ust.5. 

5. W przypadku gdy miała miejsce okresowa obniż
ka ceny uprzednio zaakceptowanej przez izbę skarbo
wą i stosowanej w obrocie, a następnie dokonano pod
wyżki tej ceny do poziomu nie przekraczającego ceny 
uprzednio zaakceptowanej przez izbę skarbową i stoso
wanej w obrocie, to jako cenę ostatnio stosowaną 
przyjmuje się cenę zaakceptowaną przez izbę skarbo
wą i stosowaną w obrocie, jeżeli nie upłynęło 12 mie
sięcy od ostatniego dnia jej zastosowania przed obniż
ką· 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do 
marży handlowej . 

§ 4. 1. Izba skarbowa, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania informacji o zamiarze podwyższenia ceny, 
wydaje decyzję o odroczeniu dokonania podwyżki ce
ny na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, licząc od dnia 
wydania decyzji , lub informuje jednostkę gospodarczą 
o zaniechaniu odroczenia. 

2. Niewydanie decyzji o odroczeniu dokonania 
podwyżk i ceny lub informacji o zaniechaniu odrocze
nia ceny w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza 
akceptację złożonego wniosku o zamiarze podwyższe
nia ceny. 

§ 5. Rozporządzenia nie stosuje się do towarów: 

1) wytwarzanych przez podległe Ministrowi Sprawie
dliwości jednostki gospodarcze i gospodarstwa 
pomocnicze zatrudniające skazanych, 

2) sprzedawanych na eksport, zarówno w przypadku, 
gdy ceny wyrażone są w walucie obcej, jak i krajo
wej. 

§ 6. 1. Decyzje o odroczeniu dokonania podwyżki 
cen, wydane na podstawie zarządzenia wymienionego 
w § 7, pozostają w mocy w okresie ustalonym w tych 
decyzjach. 

2. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w ży

cie niniejszego rozporządzenia i nie zakończonych do 
tego dnia stosuje się przepisy niniejszego rozporządze
nia. 

§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
25 listopada 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiąz
ku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprze
dawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny 
umownej (Monitor Polski Nr 62, poz. 560, z 1994 r. 
Nr 31, poz. 254, Nr 44, poz. 364, Nr 47, poz. 384 i 
Nr 52, poz. 444, z 1995 r. Nr 18, poz. 223, Nr 39, poz. 467 
i Nr 46, poz. 522, z 1996 r. Nr 15, poz. 202, Nr 24, 
poz. 256, Nr 54, poz. 491 i Nr 61 , poz. 569 oraz z 1997 r. 
Nr 7, poz. 59). 

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

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 7 września 1998 r. 
(poz. 815) 

Załącznik nr 1 

towarów objętych obowiązkiem informowania izb skarbowych o zamiarze 
podwyższenia ceny umownej. 

Lp. Symbol Symbol Grupa wyrobów 
Systemat y- Polskiej 
cznego Klasyfikacji 
Wykazu Wyrobów i Usług 
Wyrobów (PKWiU) 
(SWW) 

1 2 3 4 
1 Srodki farmaceutyczne i materiały medyczne 

objęte wykazem środków farmaceutycznych i 
materiałów medycznych dopuszczonych do 
obrotu w kraju, ogłaszanym w Dzienniku 
Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Społecznej, wydanym na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach 
farmaceutycznych, materiałach medycznych, 
aptekach, hurtowniach i nadzorze 
farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 
1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr47, poz. 211, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 
43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i 
Nr 121, poz. 770), z wyjątkiem leków 
recepturowych 

2 1231-11 24.15.30-23.10 Nawozy azotowe amonowe 
24.15.10-75.30 
24.15.10-77.20 
24.15.30-29.00 

3 1231-12 24.15.30-60.10 Nawozy azotowe saletrzane 
24.15.70-70.20 

4 1341 ex 24.41 Substancje farmaceutyczne 
(15.89.20) 

5 1345-7 ex 24.41 Półprodukty farmaceutyczne 
6 1543 26.15.23-50.00 Opakowania szklane farmaceutyczne 

(26.13.11-70) 
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Załącznik nr 2 

WYKAZ 
osób prawnych i grup wyrobów objętych obowiązkiem informowania izb skarbowych 
o zamiarze podwyższenia ceny umownej. 

Lp. Jednostka Symbol Symbol Grupa wyrobów 
gospodarcza Systematycz- Polskiej 

nego Klasyfikacji 
Wykazu Wyrobów i 
Wyrobów Usług 

1 2 3 4 5 
1 Kombinat Górniczo- 053111000 27.44.13-30.10 miedź 

Hutniczy Miedzi 27.44.13-30.20 
"Polska Miedź" S.A.- 27.44.13-30.30 
Lubin 27.44.13-30.90 

2 Huta Aluminium 053131000 27.42.11-30.11 aluminium hutnicze 
"Konin" S.A. - Konin 

3 "Agromet" Fabryka 082532000 29.32.34-30.29 kombajny do 
Maszyn Rolniczych - sprzętu ziemniaków 
Strzelce Opolskie 

4 "Agromet Dolzamet" 082613500 ex 29.32.63-35 parniki węglowe do 
Fabryka Maszyn płukania, przerobu 
Rolniczych - Chojnów okopowych na 

pasze 
5 Zakłady Chemiczne 123140000 ex 24.15.80-10 nawozy 

"Police" - Police 131112000 24.12.24-15.10 wieloskładnikowe, 

biele tytanowe 
6 Zakłady Azotowe 124157700 24.15.30-13.30 mocznik techniczny 

"Kędzierzyn" S.A. - 124254200 24.14.34-33.00 bezwodnik ftalowy 
Kędzierzyn-Koźle 

7 Mazowieckie Zakłady 126311000 ex 24.16.10-35 polietylen 
Rafineryjne farmaceutyczny 
"Petrochemia Płock" 
S.A. - Płock 

8 Warszawskie Zakłady 133532100 24.64.11-50.12 błony fotograficzne 
Fotochemiczne rentgenowskie 
"Organika-Foton" -
Warszawa 


