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Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U
Nr 21, poz. 91} pos~adacz legitymacji jest uprćlwnio
ny , do:

lIliejsce na
fotografię

l) kontroli dokumentów uprawniających
ryb - osób dokonujących połowu,

posiadacza
legitymacji

do

połowu

2) kontroli iloścj,masy . i gatunków odłowionych ryb
oraz przedmiotów służących do ich połowu;
pieczęci
(okrllgła)

Odcisk

3. Wydana przeź ...::.....:........- ........_•.....__....... _ ...~. ... _....-

3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów sIu·
zącychdo ich połowu w . wypadkach niemożności
ustalenia ich posiadacza.

--._-_.......... ................_-....----_......_................ .._-_. _-..........-_........__..............................................

,4) odeb~ąnia za

_

pokwitowaniem ryb i przedmiotów
do ich połowu w wypadku uzasadnionego
po'd ejr:tenia naruszenia ustawy lub przepisów wyda·
nych -na 'jej podstawie.
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; Odcisk

służących

pie~zęc1
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

.,

z dnia 15 lipca .985 r.
zmieniaJące rozporządzenlf!> w sprawie okreśfenia stanowisk urzędnic~ych oraz zasad nawiązywania
z Urzędnikami pań8twowyml stosunku pracy na podstawie mlanow~lJ)ia.

N. podstawie art. . 2 pkt l i art. 4 ust. 3 ustawy
września 1982 r. o pracownikach urzędów pań
stwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 21-4 I Z 1984 r. Nr 35,
poz. 187) zarządza się, co następuje:

z dnia 16

ł 1. W § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
/ 8 listopada 1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzęd
niczych oraz zasad nawiązywania· z urzędnikami państwo
wymi Itosunku vracy n. podstawie mianowania (Dz. U.

Nr 39, poz. 257) po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w
brzmieniu:
,,14a) komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Rybackiej.,
14b) zastępcy komendanlaPanstwowej Straży Ry- '
backiej".
. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
Prezes Rady Ministrów: w z. M. GOlywoda
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 lipca 1985 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzęd~w państwowych.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 24
l,st.2 ł w związku z art. 43 ust. 1-3, art. 44. 461 5:l
ustawy z dnia· 16 września 1982 r. o pracownikach urzę
dów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r.
Nr 35, poz. 187) zarządza się. co Jilastępuje:
§ L W ł l w ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników

urzędów państwowych

(Dz. U. Nr 39, poz.

z

259,
1983 r. Nr 44. poz. 206. i Nr 58. poz. ~63 oraz
z 1984 r. Nr .2, poz. 4 i Nr 57. poz. 287) dodaje się pkt 4
w brzmieniu:
'
.. 4) strażników Państwowej straży Rybackiej, z wy jąt·
kiem przepisów § 3 ust. 1'-4, § 5 i Ił ".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi \I' życie z dniem oqlo~
szenia.
Prezes Rady Ministrów: w ,z. M. GOlywuaa

