Monitor Polski Nr ' 19 '
Nazwa
przej$cia
granicznego
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2) w § 2 w ust. 2 po wyrazach "otwarte są" dodaje się

Rodzaj
przejścia

wyrazy ' "Ogrodniki od 30 'Czerwca 1988 r. w godzi' nach 7.00-19.00".

Rodzaj rucnu granicznego

' granicznego '
dr6gowe

osobowy, towarowy (dla
obywateli PolSkiej Rzeczypospolitęj , Ludowej " i
Związku Socjalistycznych
, Republik RadZieckich)"

"

"

§ 2.

z

mocą

Zarządzenie wchodzi w życie z driiem
od dnia 30 czerwca 1988 r.

Wewnętrznych:

Minister Spraw

z~

w

ogłoszenia

W.

Pożoga
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ZARZĄDZENIE ' PRZEWODNICZĄCEGO ~OMITETU DO SPRAW Mł.ODZIEZY I KULTURY FIZYCZNEJ

z dnia 20 maja 1988

r.

c

, zmlenłające zarządzenie

w sprawie dyscyplin sportu oraz gier zeepołowych,
przyznaw~ane stypendia sportowe. .

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ml.ni ~
strów z dnia 21 maja 1985 r. w sprawie zakresu. zasad
i trybu przyznawania i wstrzYmywania stYPendiów sportowych oraz ich wysokości (Dz. U. :Nr 25. poz. 109 i z ,
i988 r. Nr 9. poz. 68) zarządza się. co następuje :
'
'.
.
,
"

następujące ~any:

mężczyzn

ktÓrych zawodnikom

i 10 ze-

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie

2)w § 4 ust. 1 otrzymuję brzmienIe :
,,1. Klub sportowy może przeznaczyt na
stypendiów sportowych miesięcznie :

z
wypłatę

mogą

być

1) 660.000 zł - w I lidze piłki nożnej . nie więcej
jednak niż dla 18 zawodników.
2) 495.000 zł - w II lidze piłki nożnej,nie więcej
jednak niż dla 18 zawodników;
3) 606.000 zł - w I lidze hokeja na lodzie. nie
więcej jednak ,niż dla 22 zawodników.
'
4) 375.000 zł - ' w I lidze piłki ręcznej, nie więcej
jednak niż dla '14 zawodników, ,,5) 324.000 zł - w ' I lidze piłki siatkowej. nie
więcej jednak niż dla 12 zawodników,
6f , 324.000 zł - w I lidze koszykówki, nie więcej
' jednak niż dla: 12 zawodników,
,
7) 243.000 zł w I lidze żużla. nie więcej
jednak niż dla 9 zawodnik6w."

§ 1. W zarządzeniu Przewodniczącegó Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 22 m5lja 1985 r.
w sprawie dyscyplin sportu ' oraz' gier zespołowych. w
których zawodnikom mogą by,ć przyznawane stypendia
sportowe (Monitor Polski Nr 13, poz. 106). wprowadza się

l) 'w § 3 pkt 4 otrzymuje b.rzmienię:
,,4) w piłce ręcznej - 12 ~społów
społów kobiet.",

w

mocą

z dniem

ogłoszenia

od dnia l . stycznia 1988 r.

Przewodniczący Koinitetu do Spraw Młodzieży i Kultury

4,/!t:

Kwaśniewski

Fizycznej: A.
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ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORM;ALIZ.ĄCJI, MIAR I JAKOSCI

z dnia 20 maja 1988 r. ,
\

W

sprawie opiat za

czynności

Na podstawie art. ' 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca
1962, r. - 'Prawo ' probiercze (Dz. U. Nr 39. poz . . 173) oraz
, art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz. U.
Nr 11. poz. 82 i z 1979 r. Nr 2, poz. -7) zarządza się. co
następuje:
'
§ 1. Za czynności organow administracji probierczej
pobiera się opłaty określone w załąctniku do zarządzenia.
§ 2. ' Opłaty za

pobiera

się

czYnności probiercze 'i' gemmologiczne

z góx:y, z

wyjątkiem opłat określonych

organów administracji probierczej.
załącznika,

które pobiera

wyrobu.

się

najpóźniej

przy

odbiorze

'

§ 3. Traci moc zarządźenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji. Miar ' i Jakości z dnia 11 grudnia 1986 r.
W sprawie opłat za czynności urzędów prol?ierczych (Monitor Polski z ,1981 r. Nr l. poz. ,6).
'
§ 4. Zarządzenie wchodzi w! życie z dniem ogłoszenia~

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, M iar i

w § 18

Jakości:

J. Maciejewicz
Załącznik

,

'

do zarządzeni a Prezesa ,
Pglskiego . Komitetu
Normalizacji.
Miar i Jakości z dnia " 20 maja
1988 'r. (poz. 169) ,

OPŁATY

ZA CZYNNOSCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ

, § t. Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metaliszlachetnych ' oraz materiałów dentystycznych z tych
metali pobiera się następujące opłaty za każdy gram zba danego przedmiotu:

1) platynowego a lbo pallad owego
2) złotego
3) srebrneg,o

zł

4) srebrno-pallad owego

zł

zł
zł

90, '
80,
12;
12.

-
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Polski Nr 19
,

3) za określenie rodzaju i formy szlifu
4) za oznaczenie gęstości
5) za oznaczeńle współczynnika załamania

§ 2. Za zbadanie metodą , przybliżoną złota listkowego
połriera się

kowaniem,

każdy gram
opłatę zł 20.

za

zbadanego

złota, łącznie

z opa-

zł 360,

srebrną

zł 240.

3)

srebra ·

4) innych

zł

składników.

. chetnych. za

również

zł

1250.
' 550.

zł

550.

§ 13. 1. Za wykonanie badań ull\ożliwiających identyfikację ' diamentu jubilerskiegQ albo jego imitacji pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości zł 1200.
.2. Za wykonanie pełnych badań diamentu jubilerskie·
go umożliwiających ocenę jego jakQści i sporządzenie
opisu kamienia .(świadect'wo badania). który może być
podstawą ' do określenia wartqści. pobiem się następujące
opIaty zryczałtowane :
1) za kamienie o masie do 0.046 g (0.23 karata) zł 1400,
2) za kamienie o masie od 0.047 g do 0,095 g
,(od 0.24 do 0.47 karata)
/
.
zł 3200,
3) za kamienie o masie od 0.096 g do 0.202 g ,
(od 0,48 do 1,01 karata)
.
zł 6500,
4) za kamienie o masie powyżej 0,202 g
(1,01 karata) za każde następne 0,02 g
(0,1 karata)
zł 1800.

opłaty:

za jeden
2) za każdy
1)

I

składnik
następny składnik

zł
zł

1450.
700.

§ 8. Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z me-

tali
czą

szlac~tnych zaopatrzonych w polską cechę
pobiera się następujące opłaty za każdy

przedmiQt: '
l) z platyny albo palladu
2) ze złota
3) ze srebra

probierzbadany
zł
zł

zł

§ 1,4. Za wykonanie badań identyfikacyjnych
ślenie ' cech jakościowych die,mentów jubilerskich

150.
125,
50.

sie do 0.046 ·g (0.23 karata). występujących
wyżej 3 sztuk w jednym wyrobie, obniża się

!

20'/..

•

cech jakOŚCiowych kamieni . szlachetnych i ozdobnych,. z wyjątkiem pereł i diament'ów jubilerskich, ' o masie do 0;046 g (0.23 , karata). występujących w ,liczbie powyżej 3 sztuk w jednym wyrobie, obniża się opłatę 030°/..

Za zbadanie cieczy probierczych i wystawienie
badania albo świadectwa ekspertyzy ' pobiera
się następujące opłaty: '
'
l) za sprawdzenie każdej oddzielnej próbki cieczy probierczej
zł' 360.
2) za świadectwo badania albo ekspertyzy
zł 180.
' ,§ 10.

§ 16. 1. Za ~ykonanie badań umożliwiających iden-

świadectwa

1) za oznaczenie masy
zł 250,
2) za określenie wymiarów kamienia oprawionego albo nie oprawionego
zł 100,

opłatę -Q

ślenie

tali nieszlachetnych pokrytych powłoką z metali szlachetnych lub z wyglądu przypominających wyroby z metali
s~lachetnych pobiera się za każdy zbadany przedmiot zł 20.

opłaty:

.

vi

i okreo maliczbie po-

§ 15. Za wykonanie badań identyfikacyjnych. i okre-

§ 9. Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z me-

,§ 11. Za zbadanie cech fizycznych kamieni szlachetnych. ozdobnych, \ syntetyczny~h i imitacji, z wyjątkiem
pereł i diamentó", jubilerskich. pobiera się następujące

100.
150.

zł

2. Za wykonanie pełnych badań kamienia . szlachetnego lub ozdobnego. z wyjątkie~ pereł i diamentów jubilerskich, umożliwiających ocenę jego jakości i sporządzenie
opisu kamienia (świadectwo badania). który lll9że byt,
podstawą do określenia wartości. pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości zł 25001

§ 7. · Za zbadanie i oznaczenie zawartości metalu szlachetnego w odpadach produkcyjnych pobiera się następu
jące

zł

1. Za wykonanie badań umożliwiających iden~
kamienia szlachetnego lub ozdobnego. , z wyjąt
kiem pereł .i diamentów jubilerskich. pobiera się opłatę
zryczałtowaną w wysokości zł 700.

metali _nie szla-

każdy składnik

800,

§ 12.

§ 6. Za zbadanie metodą analizy chemicznej surowcówalbo , póHabrykatów z metali szlaaheŁnych pobiera
się następujące opłaty za ka~dą analizę:
zł 1450.
l) pla'tyny albo palladu
złota

zł

tyfikację

§ 5. Za zbadanie metodą przybl!żoną kopert zegarkowych wykonanych z metali szlachetnych pobiera się następujące opłaty za każdą zbadaną sztukę:
l) platynową , albo palladową
zł 450,
złotą

zł

zł
zł

nych kamierVa na podstawie badań mikroskopowych
11), za _ określenie barwy przy użyciu filtrów'
selektywnych
12) za oznaczenie twardości

100,
700t.
450,
130,
100,
100,
550,

zł

; 9) za oznaczenie Widma absorpcyjnego
10) za opisanie cech wewnętrznych i zewnętrz

Przy obliczaniu opłat każdy rozpoczęty gram
'
' zbadanego ,przedmiotu uważa się za cały.

2)

zł

6) za oznaczenie dwójłomności
/ 7) za określenie pleochroizmu
8) za określenie luminescencji

§ 4.

3)

zł

zł

światła

§ 3. --Za stopienie i zbadanie złomu metali szlachetnych pobiera się następujące opłaty:
1) za stopienie:
a) platyny albo palladu o masie do 10 grazł 540,
mów
za każde następne rozpoczęte 10 gramów zł 180,
b) złota o masie do 10 gramów
zł 450,
za każde na,stępne rozpoczęte 10 gramów zł 130,
c) srebra o masie do 50 gramów
zł 100,
za każde następne rozpoczęte 10 gramów zł 40,
2) za zbadanie stopionego złomu pobiera się opłaty
określone w § l ' albo w § 6 w zależności od zastosowanej metody,

2)

Poz. r lS9

280

tyfikację

perei albo ich imitacji pobiera
w wysokości zł 900.

się opłatę

zry-

czałtowaną

,

2. Za wykonani,e pełnych badań pereł naturalnych
i hodowlanych (słono- i słodkowodnych) umożliwiających
ocenę ich jakości i sporządzenie opisu (świadectwo badania). który może być pO,dstawą do określenia wartości,
pobiera się następujące opłaty zryczałtowane:
zł 2000• .
l) do 3 sztuk pereł w wyrobie
zł 3000,
2) od 4 do 10 sztuk pereł
wyrobie
3) od 11 do 20 sztuk pereł ,w wyrobie
zł 4200,
zł 6300,
4) od 21 do 30 sztuk pereł w wyrobie
5) powyżej 30 sztuk pereł w wyrobie
zł 7000.

w

-,

\

'

,

, '

,

W razie delegowania, na wniosek zgłaszają- o
cego, pracowników urzędu ' probierczego albo oddziału
urzędu pr.obierczeg.o do dokonania badań wyrobów lub
półfabrykatów z metali szlachetnych poza siedzibę urzędu
pr.obierczego alb.o odąuału urzędu probierczego, zgłasza
jący ponosi koszt przejazdu, . noclegów i diet delegowanych . pracowników według obowiązujących przepisów
o należnościach za czas podróży służbowych na obszarze
' kraju.
§ 17.

\

P-oz. 1~, 116, 111 i 172
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§ 18. 1. Za wykonanie

czynności

nie

określonych

w

.\

§ 1-16 pobiera się opłaty w wysokości u7;aleŻDiooej o d ,
czasu z.użytego nił ich wykonanie i od wart.PŚp materiałów zużytych

w ..czasie wykonywania tych

(:zy.nnoŚ<;i.

2. Za podstawęustałenia wysokości opłaty, ,o której
mowa w ust. 1, przyjmuje się:
1) stawkę 1100 zł za każdą rozpoczętą g.odzinę pracy
praco~nika Yiykonującegoczynności probiercze 'lub
gemmologicme,
• 2) wartość zużytych materiałów w cenie ich nabycia.
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ZARZĄDZENIE

w sprawie

ustalenlawsuŹIllka

.

PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 23 czerwca 1988 r.
przeliczeniowego 1 mI powierzchnI

użytkowej

przeliczeń wkładów .oszczędnościowych za 1987 r,

Na podstawie i§ 7 ust. 1 uchwały nr 268 Rady Ministrów z dnia ·27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad realizacji
i finansowania budownictwa mieszkaniowego {Monitor
Polski z 1983 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 38, poz. 220 .oraz Dz. U.
z 1987 r Nr 23, poz. 132) .oraz w związku z § 11 i § 12
ust. 1 i 2 zarządzenia Prezesa Na-r odowego Banku Polskiego ·z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i .wa:·
runków gromadzenia przez ludność środków własnych na
cszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych ,( Monitor
P.olski Nr 14, poz. 83 i Nr 42, poz. 245, . z 1985 r. 'Nr 24,
poz. 188 oraz z t988 r. Nr 5, poz. 51) zar.ządza :się, co
nastli1Puje:

budvaku mieszkalnego w celu '

nych w 1987 r. na oszczędnościowych książeczkach ,mies~kaniciwych Powszechnej Kasy OszczędnoŚci i banków
spółdzielczych na liczbę m2 powierzchni użytkowej bu·
dynku mieszkalnegp ustala się- wskainik prwliczeniowy
l ·m zpowierzchni 'uży-tkowej dla bud.ownictwa mieszkani.owego:
l) sp(>łpuelczego W'ielorodzi~Reg0
w wysokości
40.200 zł,
2) jednorodzinnego - w wySOKOŚci 43.400 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie

§ . 1. W .celu przeliczenia wartośd wkładów lokowa-

z dniem

ogłoszenia.

Pr.ezes Narodoweg'o Banku Polskiego: w z. Z.

Pakuła

In
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSOW
z dnia 21 czerwca 1988 r.
, ,,.
w sprawie

wysokQłcl

opodatk(łwanła

norm 'nlekł6Jych wynagrądzeń maawanych -za .k ou,tV łłzf*uia przydlod6w dJaoeelów
p.Udem dochodowym osób prawnych ale bcdłcy.ch jeUoiłkadgoapodarkl U8pOIecmlonej.

Zgodnie z § 9 .ust. :2 oraz ~ 33 ust. .2 rozporządzenia przy obrocie ;roc~ym
Ministra Finansów z dnia 13 maja 198.8 r. w sprawie po- ponad
do
datków 9brotowego i dochodowego od osób fizycznych
100.000.000
i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki
. uspołecznionej (Dz. U. Nr 11, poz. 121) podaje się do
. wiadoJPości, że dla celów opodatkowania dochodQw osób
prawnych . nie będącyćh jednostkami gospodarki uspołecz- .
nionej podatkiem dochodowym za 1988 L, na podstawie
100.000,000 300.000.000
danych o wysokości przeciętnej płacy w gospodarce uspo.łecznionej z roku 1987, nie uznaje się za koszty uzyskania
przychodów wynagrodzeń wypłaconych w okresie od
1 lipca 1988 r. do 31 grudnia 1988 r. osobom, o których
300.000.000
m.ow~ w .§ 9' u~t. 1 tego rozporządzenia, w wysokości prze kraczającej:

zł

-

kwotę

525.31.2 z·t jako odpo1.5",k rotnej przeciętnej rocznej 'płacy w gospoqarce uspoleczni.onej z roku
1987,
- kwotę 612.864 zł, jako odpowiadającą
1,15-krotnejprzeciętnej rocznej płacy w gospodarce uspołecznionej z roku
1981,
- kwotę 781.%8 zł, jako ódpowiadają.cą
2,25-krotnej przeciętnej rocznej płacy w .g ospodarce uspołecznionej z roku
1987.
Minister Finansów: B. SamojIik
wiadającą
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OBWIESZCZENIE PREZESA PA~STWOWEGO ZAKŁADU . UBEZPIECZEA
z dnia 21 czerwca 1988 ' r.
W sprawie

ogłoszenia

imIan w ogólnych warunkach ubezpieczenia

. t. Na podstawie art. 12 ust. ·3 ustawy z dnia
20

września

·1984 .r. o ubezpieczeniach

majątkowych

i oso- .

mieszkań i

taryfie

składek

za to ubezpieczenie.

bowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się:
l) zmiany
Ggólnych warunkach, ubezpieczenia mieiz-

w

-

