
Monitor Polski Nr 37 - 501 Poz. 385 i 386 

§ 1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatku 
dochodowego: 

1) od osób fizycznych: 
a) od przychodów z: 

- tytułów określonych wart. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 usta
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo
wym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 
i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21 , poz. 86, Nr 68, 
poz. 341 i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 28, 
poz. 127 i Nr 44, poz. 202), zwanej dalej 
"ustawą o podatku dochodowym od osób fizycz
nych", 

- tytułu praw autorskich i praw do projektów 
wynalazczych oraz topografii układów scalo
nych, znaków towarowych lub znaków zdob
niczych, w tym również z tytułu sprzedaży tych 
praw; 

zaniechanie stosuje się do wymienionych przycho
dów w części podatku przypadającego od kwoty 
stanowiącej równowartość kosztów uzyskania przy
chodów, o których mowa wart. 22 ust. 9 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli 
należne wynagrodzenie, zgodnie z zawartą umową, 
wypłacone osobie nie będącej pracownikiem płat
nika, nie przekracza 200 tys. zł, 

b) od przychodów z rent, których tytuł prawny stanowią 
przepisy prawa cywilnego, 

c) od wypłacanych emerytom lub rencistom świadczeń 
pieniężnych z tytułu łączącego ich uprzednio z za 
kładem pracy stosunku służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, 

a także zapomóg innych niż wymienione wart. 21 
ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, 

d) od dochodów ze sprzedaży udziałów w spółkach 
oraz akcji, obligacji i papierów wartościowych in
nych niż określone wart. 52 pkt 1 lit. a) ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyją
tkiem gdy sprzedaż ta była przedmiotem działalności 
gospodarczej, 

2) od osób prawnych : 
a) od dochodów z tytułu działalności określonej wart. 

17 ust. 1 a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie 
niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowa
nia (Dz. U. Nr 21 , poz. 86, Nr 40, poz. 174, Nr 68, poz. 
341 i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127 
i Nr 44, poz. 202), zwanej dalej "ustawą o podatku 
dochodowym od osób prawnych", od podatników, 
o których mowa wart. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, na 
warunkach określonych w tym artykule, 

b) od dochodów ze sprzedaży udziałów w spółkach 
oraz akcji. obligacji i papierów wartościowych in
nych niż określone wart. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjąt
kiem gdy sprzedaż ta była przedmiotem działalności 
gospodarczej . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyska
nych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 1993 r. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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z dnia 19 lipca 1993 r. 

w sprawie trybu przekazywania zawiadomień o osobach pozbawionych praw wyborczych. 

Na podstawie art. 17 w związku z art. 14 ustawy z dnia 
28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo
spolitej Polskiej (Oz.U. Nr 45, poz. 205) oraz w związku z art. 
1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Oz.U. Nr 72, poz. 319) po 
porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Sądy I instancji przekazują urzędom właściwych 
gmin, prowadzącym stałe rejestry wyborców, zawiadomienia 
o osobach: 

1) wobec których uprawomocnił się wyrok skazujący na 
karę pozbawienia praw publicznych (art. 176 kkw), 

2) które na podstawie prawomocnego postanowienia sądu 
zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo 
z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umys
łowego. 

2. Sąd Wojewódzki w Warszawie przekazuje urzędom 
właściwych gmin zawiadomienia o osobach pozbawionych 
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu. 

3. W wypadku uchylenia postanowienia, o którym mo
wa w ust. 1 pkt 2, sąd I instancji zawiadamia o tym urząd 
właściwej gminy. 

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, 
przekazuje się urzędom gmin właściwym według ostatniego 
miejsca zamieszkania osób, których zawiadomienia dotyczą. 

§ 2. 1. Niezależnie od zawiadomień, o których mowa 
w § 1, sądy przekazują urzędom gmin, sporządzającym spisy 
wyborców, zawiadomienia o osobach: 

1) pozbawionych praw publicznych prawomocnym orze
czeniem sądu, jeżeli koniec tej kary przypada po dniu 
wyborów, 

2) ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo do 
dnia wyborów prawomocnym orzeczeniem sądu z po
wodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umys
łowego . 

2. Zawiadomienie o osobach, o których mowa w ust. 1, 
przekazują urzędom gmin sądy I instancji; gdy akta sprawy, 
w której uprawomocniło się orzeczenie powodujące utratę 
prawa wybierania, znajdują się w sądzie" instancji, w tych 
wypadkach zawiadomienia przekazuje sąd" instancji, czy
niąc o tym wzmiankę w aktach sprawy. 

§ 3. 1. Zawiadomienia, o których mowa w § 2 ust. 1, 
sporządzone według wzoru ustalonego w załączniku do 
zarządzenia, przekazuje się urzędom gmin właściwym wed
ług miejsca ostatniego zamieszkania osób, których zawiado
mienia dotyczą . 

2. W odniesieniu do osób przebywających w zakładach 
karnych lub aresztach śledczych przekazuje się zawiadomie-
nia: 
1) urzędom gmin właściwym według o!łtatn iego znanego 

sądowi miejsca, w którym skazany zamieszkiwał, oraz 
2) urzędom gmin właściwym według położenia zakładów 

karnych lub aresztów śledczych, w których osoby te 
przebywają, za pośrednictwem administracji tych za
kładów lub aresztów. 

§ 4. Zawiadomienia, o których mowa w § 2 i 3, przekazu
je się urzędom gmin najpóźniej na 14 dni przed dn iem 
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wyborów, z tym że administracje zakładów karnych i aresz
tów śledczych przekazują zawiadomienia urzędom gmin 
najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów. 

§ 5. W wypadku uprawomocnienia się orzeczenia sądu 
wobec osoby, o której mowa w § 2, po upływie terminu 

Sąd . ... .. . . . . . . .. ... . .. .... ... . . . ... .. . . . 

w . . . . ... .. .. ... .. . . .. .. ... . .... . ..... . .. . 

określonego w § 4, zawiadomienie o takiej osobie przekazuje 
się urzędowi właściwej gminy niezwłocznie. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: J. Piątkowski 

Załącznik do zarządzenia Ministra Spra
wiedliwości z dnia 19 lipca 1993 r. (poz. 
386) 

.. .... . ...... . ... . dnia .. . ... ... . 1993 r. 

Urząd Gminy 

w ....... . ...... . .. .. . . ... . .. .... ....... . 

Obywatel 
(nazwisko) (imię - imiona) (data urOdzenia) 

(imię ojca) (ostatni znany sądowi adres) 

pozbawiony praw publicznych wyrokiem 
został ------------------------------------------ *) Z dnia ..... . .... . .... . .. . .. . .. .. .. ... . . . 

ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo 
z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju 
umysłowego postanowieniem 

sygn. akt . ... .. ......... ... . . .. . . 

Okres pozbawienia praw nie upływa do dnia wyborów. 

PREZES SĄOU 

(podpis) 

*) Niepotrzebne skreślić 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 14 lipca 1993 r. 

w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 108 ust. 
1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r . .) służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Oz.U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, 
poz. 254) oraz w związku z § 1 uchwały nr 108 Rady 
Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie przyznania 
żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Mi
nistrowi Spraw Wewnętrznych niektórych uprawnień funkc
jonariuszy Policji (Monitor Polski Nr 30, poz. 236 i z 1991 r. 
Nr 29, poz. 210) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Żołnierzowi Biura Ochrony Rządu , zwanemu 
dalej "żołnierzem", po wyznaczeniu na stanowisko służbowe 
związane z wykonywaniem zadań ochronnych, o których 
mowa wart. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Oz.U. Nr 30, poz. 
181), wydaje się legitymację służbową żołnierza Biura 
Ochrony Rządu, zwaną dalej "legitymacją służbową" . 

2. Wzór legitymacji ' służbowej określa załącznik do 
zarządzen ia. 

§ 2. 1. Legitymacja służbowa jest wojskowym doku
mentem osobistym, potwierdzającym przysługujące żołnie
rzowi uprawnienia funkcjonariusza Policji, określone wart. 
1 5 ust. 1 pkt 1 , 3, 5 i 6, art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wart. 1 7 ust. 
1 pkt 1-6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Oz.U. Nr 
30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461 oraz 
z 1992 r. Nr 54 poz. 254) . 

2. Legitymacji służbowej wolno używać żołnierzowi 
tylko w sprawach związanych z wykonywaniem zadań służ
bowych. 

§ 3. 1. W legitymacji służbowej wpisuje się imię i na
zwisko żołnierza, numer legitymacji oraz umieszcza się jego 
fotografię i odciska na niej pieczęć, a także wymienia 
uprawnienia, o których mowa w § 2 ust. 1. 

2. Legitymację służbową wydaje, wymienia, unieważ
nia, dokonuje w niej wpisów i podpisuje Szef Biura Ochrony 
Rządu lub upoważniona przez niego osoba. 




