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UCHWAŁA Nr 199 RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 grudnia 1983 r. -

zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy. 

Rada Ministrów uchwala, co na'Stępuje: 

§ 1. W § 5 uchwały nr 260 Rady Ministrów z dnia 
16 grudnia 1982 r. w sprawie dalszego rozwoju Ochot
niczych Hufców Pracy (Monitor Polski Ni: 31, poz. 267) 

' Ul~t. 1 otrzymuje brzm!enie: 

_ ,:r,1. W celu koordynowania działalności OHP z progra-
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mem socjali~tycznego wychowania młodzieży Prezes 
Rady Ministrów powoła Krajową Radę OHP - jako 
organ opiniodawczo-doradczy Ministra Obrony Na
rodowej." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłOszenia. 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 10 stycznia 1984 r. 
l, 

w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne" . 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
: z,l,dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie uznania Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego za stowarzyszenie wyższej 

użyteczności (Dz. U. Nr 2, poz. 17) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia .3 sierpnia 1977 r. w sprawie ustalenia 
i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności 
"Polskie Towarzystwo Ekonomiczne" '(Monitor Polski 
Nr 20, poz. 108). 

. § 1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższejuży
. ~eC!zności "Polskie Towarzystwo -Ekonomiczne". Tekst 

-- '~tatutu ogłoszony zostanie w odrębnym wydawnictwie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych~ C. Kiszczak 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 9 stycznia 1984 r. 

-zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników 
w celu nauki zawodu. 
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Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1980 r. 
Nr 27, poz. 111 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) zarządza się, 
'c_o na-stępuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 lu
_ lego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślni
l> ,ków zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu 

(Monitor Polski Nr 7, poz. 41) wprowadza się następujące 
zmiany: 

_ 1) § 2 ~otrzymuje brzmienie: 

r · , 

,,§ 2. 1. Wysokóść ulgi podatkowej, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3, zależy od liczby wyszkolonych 
w danym roku podatkowym pracowników 
oraz okresu szkolenia wynikającego z umo
wy o pracę i wynosi z tytułu wY6zkolenia: 

. 1) jednego pracownika: 
a) 25.000 zł - przy okresie szkolenia 

przez 24 miesiące, 

b) 30.000 zł - przy okresie szkolenia 
ponad 24 miesiące, 

2) każdego następnego pracownika 35.000 zł 
- bez względu na okres szkolenia. 

2. Ulga podatkowa z tytułu wyszk'olenia pra
cownika na czeladnika w rzemiosłach: pie
karstwo, introligatorstwo, lutnictwo, organ
mistrzostwo, sztukatorstwo i witrażownictwo 
wynosi 35.000 zł. 

3. Izba skarbowa, na wniosek terenowego 
organu administracji państwowej stopnia 
wojewódzkiego, podwyższa ulgę podatkową 

określoną w ust. 1 pkt 1, nie więcej jednak 
niż do kwoty 35.000 zł, za wyszkolenie pra
cownika w zakresie tych rzemiosł, których 
rozwój na danym terenie jest szczególnie 
potrzebny . . 

4. Kwoty ulg określone w ust. 1-3 podwyż
sza się o 20% rzemieślnikom wykonującym 
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