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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINA.NS()W 

z dnia 28 st ycznia 1984 r. 

w sprawie zaniechania ust.i11ania zobowiązań podatkowych oel niektórych wynilqronzeń. 

Na podstawie art. 8 ust. I ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 f. o zobowiąza niach podatkowych (Dz. U. z 1980 r. 
Nr 27, poz. 111 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) zarządza się, 
c.o następuje: 

§ I. Zarządza się zaniechanie ust ,ł1ania zobowiqzail 
podatkowych w podatku od wynaq l od'leń przypadajacegll 
od wynagrodzell z tytułu umów o dzieło lub umów zlece
ńia, otrzymywanych przez: 

J l eme! ytów i rencistów, 
2) studentow. absolwentów szkół wyższych . skierowa

nych do pracy przez organy pośrednictwa pracy oraz 
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uczniów sLkół pOlwdplldstawuwych - za prace wy
konywane poprzez studenckie i . młodzieżowe spół

dzielnie pracy oraz centla studenckiego ruchu nau!i.o
wego. 

3) osoby wykunu.iące na rzecz jednostek gospooarki 
uspołecznionej dory wcze czynności polega.iące na 
wyładowyw ;lIłi u i zflladowywaniu tOW<Fów. 

§ 2. Zdrl.ądzenie wchodzi w życie z dni em ogł().s~leniil 

i ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych od dnia 
stycznia 1984 r. 

Minister Fina nsów : S. j\iJcckolz . 

ZARZĄDZENIE ~nNISTR.A ADMINISTRACJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEł 

z dnia 24 stycznia 1984 r. 

7mieniające zarządzenie w sprawie opłat za przewozy środkami ~asowej komunikacji miejskIej. 

N il pUlbtawie alt. 16 ust. 2 ustawy z dnia' 26 lutego 
lD8 ! I. o cenilch (Dz. U. z 1982 r. Nr), poz. 52 i z 1983 r. 
NI 71. Pqz. 318) oraz § 1 pkt 1 i 11 lit.. a) rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 qrudnia 1983 r. w · sprawie 
lipoważnienia orqanów aclministracji pilllstwowej do usta
lania niektórych cen urzędowych i marz handlowych 
urzędowych ordZ określania zasad ustalania cen regulo
wanych (!)z. U. Nr 75, poz. 340) zarządza się, co n astę
puje: 

§ 1. 'vV zarządzeniu lvlinistra Administracji, Gospo
darki Terenow(;j I Ochrony $rodowiska z dnia 21 grudnia 
1982 r. w sprawie opIat za przewozy srodkami masowej 

.komunikacji rnipiskiej (l'vlonitor Polski z 1982 r. Nr 31, 
poz. 272 i z 1°83 r. Nr 2, poz. 13) wprowadza się nastę-

pujące zmicmy : / 

27 

1) w § 2 w pk.t I dodaje się lit. h) OIaz i) w brzm; pnill: 

"h) członkowie rad narodowych w obrębie i do 
miejscowości będącej siedzibą rady, 

i) inwalidzi zaliczeni. do l grupy inwalidów oraz 
ich przewodnicy", 

2) w J 2 w pkt 2 lit. ul otrzymuje hrzmienie: 

"a) umundurowani lub posiadający odpowiednie 
oznaczenie organizacyjne członkowie Ochotniczej 
Rezerwy Milicji Obywatelskiej". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej: 
W . Oliwa 

ZAnZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 24 stycznia 1984 r. 

w sprawie zasad korzystania przez studentów i rodziny studenckie z opieki lekarskiej ochrony zdrowia. 

Na podstawie art. 99 ust. 5 lIstilWy z onia 4 maja 
198'2 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1982 L ' Nr 14, 
poz. 113 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33i Nr 39 poz 176) 
za/zadzd się, co następuje: 

§ 1. 1. Studenci szkól wyzszych oriJZ uczestnicy sta
cjona.r·nych studiów doktoranckich, zwani dalej "studen
tiJmi", uprawnieni są do Korzystania ze swiadczeń ziJkła

flów społecznyc h słu żby zdrowia na zasd(jach ustalunych 
dla pracowników. 

2. Niepracujący członkowie rodzin osób wymienio
, nych w ust. 1 kalzystają ze świadczeń zakładów społecz·· 

nych sJuzby zdrowia na zasadach ustalonych dla czlon
ków rodzin plclcowników. 

~ 2. $wiadcze.11 zapobiegaw.zo-Ieczniczych osobom 
określon ym w § udzielaja przychodnie akademickie 
wchodzące -w sklad zespołu opieki zdrowotnej dla szkół 

wyższych lub inne zakłady spnlef:zne służby zorowia 
właściwe ze względu na miejsce zdmieszkilnia lub pobytu 
tych osób. 

§ 3. Dowodem uprflwniającym do świadczeń zapohie
gawczo-leczniczych jest: 

1) dla studentów - książka zdrowia . studenta, wydana 
przez właściwą szkołę według wzoru ustalonego przez 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, z wążnością 
na rok akademicki, 

2) ella członków.rodzin - legitymacja analogiczna jak 
dla niepracujących członkóv" rodzin pracowników, 
stwierdzająca stosunek członka rodziny do studenta 
oraz fakt. że członek rodziny nie pozostaje w sto
sunku pracy ani nie jest studentem, ważna na rok 
akademicki. wydana przez właściwą szkołę na pod
sta wie dokumentów :liożon ych przez studenta. 

§ 4. Przepisów zill'ząclzenia nie stosuje się do studen. 
tów odbywających studia wieczorowe lub zaoczne. 

§ 5. Zarza ćlzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minisler ZdIOwia i Opieki Społecznej: T. Szelachowskl 
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