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306 
ZARZĄDZENIE MINISTRÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO I ŁĄCZNOSCI 

i dnia 12.sierpnia 1971 r. 

w sprawie stoso~anla ulgowych stawek celnych do towarów nadesłanych z zagranicy w przesyłkach pocztowych dla 
rencistów i osób korzystających z pomocy opieki społecznej. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. -
Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) i § 6 ust. 6 rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie 
ustanowienia cel na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. 
z 1962 r. Nr 21, poz. 95, z 1963 r. Nr 24, poz. 139, z 1968 r. 
Nr 25, poz. 167 i z 1971 r. Nr 12, poz. 119) zarządza się, 
co następuje: 

§ l. Postępowanie w zakresie stosowania ulgowych 
stawek celnych do towarów nadesłanych z zagranicy w 

przesyłkach pocztowych określa instrukcja, stanowiąca .za
łącznik do zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Zagranicz- 
nego z dnia 29 października 1960 r. w sprawie stosowania 
ulgowycJl stawek celnych przy przesyłkach pocztowych 
(Monitor Polski Nr 83, poz. 377) .. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l październi-
ka 1971 r. . 

Minister Handlu Zagranicznego: K. Olszewski 
Minister ŁąCzności: w z. K. Kozłowski 

Zalącmik do zarządzenia Ministrów: 
. Hilndlu Zagranicznego i Łącz.ności 
z dnia 12 sierpnia 1971 r . (p0Z. 306). 

INSTRUKCJA 
w sprawie postępowania przy stosowaniu ulgowych stawek celnych do towarów nadesłanych z zagranicy w przesył-

. kach pocztowych dla rencistów i • osób korzystających z · pomocy opieki społecznej. 

l. W celu · uzyskania ulgowej stawki celnej od przed
miotów używanych, objętych pozycjami 182-184, 186-197 
i 213-217 taryfy celnej przywozowej, adresat przesyłki po
winien dostarczyć pocztowej placówce oddawczej odpowied
nie dowody uzasadni ającę zastosowanie stawek ulgowych, 
a mianowicie: 
l) rencista - odcinek przekazu pocztowego za jeden z 

ostatnich dwóch miesięcy, 
2) osoba korzystająca z pomocy opieki społecznej - za

świadczenie właściwego do spraw pomocy społecznej 

organu prezydium rady narodowej na szczeblu gromadz
kim lub powiatowym właściwej ze względu na miejsce 
zamięszkania odbiorcy, stwierdzające, że odbiorca ko
rzystaz pomocy opieki społecznej. Wzór zaświadczenia 
zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia. 
i Opieki Spolec7nej z dnia 12 .listopada 1960 r. w spra
wie zasad i trybu wydawania zaświadczeń stwierdzają

cych, że odbiorca używanej odzieży i obuwia, przywożo
nych z zagranicy, korzysta z pomocy społecznej (Moni
tor Polski Nr 87, poz. 397). 
2. Pocztowa placówka oddawcza. po stwierdzeniu,. że 

odbiorca przesyłki jest rencistą lub osobą korzystającą z po
mocy opieki społecznej, pobiera należności celne wymierzo
ne przez urząd celny przy uwzględnieniu ulgowych stawek 
celnych, których łączna kwota podana jest w kartce należ
nościowej, pod numerem tej kartki, w formie odcisku stem
pla lub nadruku o treści: "Ulga dla rencisty - zamiast 
zł ..•.•. pobrać zł ....• ". 

3. W razie gdy odbiorca przesyłki nie jest rencistą lub 
osobą korzystającą z pomocy opieki spolecznej, oddawcza 
placówka pocztowa pobiera cło wymierzone w dowodzię od
prawy celnej i wyraźnie przekreśla na kartce należilościo-

wej adnotację urzędu celnego o uldze celnej, o której mowa 
w ust. 2. 

4. Oddawcza placówka pocztowa prowadzi wykaz po
branych należności celnych przywozowych w 3 egzempla
rzach, wpisując przy . pozycjach zarachowania ulgowych na
leżności celnych pobranych od rencistów lub osób korzy
stających z pomocy opieki społecznej literę "R" w . kolum
nie "Uwaga". 

5; Pocztowa placówka oddawcza odnotowuje na odwro
cie dowodów uzasadniających zastosowanie stawek ulgo
wych, o których mowa w ust. l, nazwisko i imię odbiorcy, 
serię i numer kartki należnościowej oraz pozycję zaracho
wania w wykazie pobranych należności celnych przywozo
wych. Dowody te załącza do kopii wykazu pobranych na
leżności celnych przywozowych. 

6. Kopię wykazu pobranych należności celnych przy
wozowych z dowodami (ust. 5) oraz oryginał tego wykazu 
wraz z dołączonymi doń kartkami należnościowymi poczto
wa placówka oddawcza przesyła do urzędu obwodowego. 

7. Po upływie miesiąca sprawozdawczego urząd obwo- . 
dowy otrzymane z pocztowych placÓwe·k oddawczych kopie 
wykazów pobranych należności celnych przywozowych, do 
których zostały dołączone dowody uzasadniające zastosowa
nie stawek ulgowych (ust. 5), oraz kopię wykazu należności 
celnych przywozowych pobranych bezpośrednio przez urząd 
obwodowy wraz z dowodami układa w takiej samej kolej
ności jak oryginały wykazu przeznaczonego dla Centralnego 
Biura Rożrachunkowego Poczty i Telekomunikacji. Po 
sprawdzeniu, że dokumenty są skompletowane, urząc! obwo
dowy przesyła kopie wykazów pobranych należności cel
nych przywozowych do Urzędu Celnego Poczta . w Warsza
wje. 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 17 sierpnia 1971 r. 

o ogłaszaniu · zmian w wykazie leków gotowych wprowadzanych do obrotu w aptekach wyznaczonych do prowadzenia 
leków gotowych zagranIcmych i niektórych leków krajowych oraz skupu leków zagranicmych. . 

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporząpzenia Ministra Zdro
wia i OpiekiSpbłecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w spra
:wie urzc;dowego spisu leków oraz innych wykazów surow-

.ców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, 
poz. 99) podaje się . do wiadomości, że zmiany w obwiesz
czeniu Ministra Zdrowia i 9p'ieki Społecznej z dnia 3 sierp~ 


