DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nr 41

Warszawa, dnia 29 czerwca 1990 r.
TRESC:
Poz.:
R OZ PO RZĄDZENIA RADY MI N ISTRÓW:
238 -

239 -

z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru
składek na ubezpieczen ie społeczne . zgłaszan i a do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania
składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

561

z dnia 12 czerwca 1990 r . zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla
pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego. koksowniczego i materiałów ogniotrwałych

561
562

240 -

z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie zaw ieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów

241 -

z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie

242 -

z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki
wzrostu cen

określenia wysokości

odsetek ustawowych

607
608

238
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dn ia 12 czerwca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczn e,
zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społeczneg o.
ności gospodarczej, opłaca składkę na ubezpieczenie
społeczne za pracowników zatrudnionych w tym gospodarstwie lub dziale specjalnym w wysokości 14 %

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada
1986 r. o organizacj i i finansowaniu ubezpieczeń społecz
nych (Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441 oraz
z 1990 r. Nr 36, poz. 206) zarządza się, co następuje :
§ 1. W rozporządzeniu Rady Min istrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenie społeczne. zgłaszania do ubezpieczenia
społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Dz. U. Nr 7, poz. 41) w § 52
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust.
2 w brzmieniu :

,,2 . W 1990 r. osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo
rolne lub dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. jeżeli nie prowadzi ponadto innej dz i ałal-

podstawy wymiaru

składki."

§ 2. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.
opłacone

za okres od dnia 1 stycznia 1990 r. przez osobę .
o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia. zalicza się.
w części przekraczającej wysokość określoną w tym przepisie, na poczet należności z tytułu skład e k za n as tępne
miesiące .

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem o g ło
szenia.

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

239
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 12 czerwca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych
w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych.

Na podstawie art. 160 Kodeksu pracy

zarządza się .

co

następuje :

§ 1. W rozporządze niu Rady Ministrów z dn ia 17 czerw :ca ·1989 r. w sprawie platnych urlopów dodatkowych dla

pracowników zatrudnionych w niektórych zakład a ch pracy
metalurgicznego. koksowniczego i materiałów
ogniotrwałych (Dz. U. Nr 40. poz. 215) w załączniku nr
1 dodaje się na końcu pozycję 16 w brzmieniu:
przemysłu

-

Dziennik Ustaw Nr 41
1

2

3

..16.

Wszystkie zakłady pracy wymienione w za-

Wszystkie wydziały (oddziały) wymienione w załączni ku

łączniku

§

2.

Rozporządzenie

wchodzi w

Poz. 239 i 240

562 4
-

-

życie

prace służb utrzymania ruchu stale wykonywane w wydziałach (oddziałach) będących
w ruchu, przy stanowiskach, na których
stosowane są płatne urlopy dodatkowe,
bezpośredni dozór techniczny stale wykonywany nad pracami wymienionymi w załączniku"

z dniem

ogłoszenia .

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

240
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 18 czerwca 1990 r.

w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania

ceł

od niektórych towarów.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się,
co następuje:

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
5 marca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania
ceł od niektórych towarów (Dz. U. Nr 19, poz. 112).

§ 1. Zawiesza się do dnia 31 grudnia 1990 r. pobieranie
od towarów wymienionych w załączniku do rozporzą 
dzenia.

§ 3.
szenia.

ceł

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1990 r.
(poz. 240)

Nr
poz.

Kod
H.S.
2

1

Nazwa
3

0507.10

Kość słoniowa, szylkret, fiszbin (w tym frędzle) wieloryba lub innych ssaków morskich, rogi jeleni, kopyta, racice,
pazury, szpony i dzioby, nie obrobione lub wstępnie preparowane, lecz nie pocięte do kształtu, proszek i odpady
tych produktów
- Kość słoniowa; proszek i odpady kości słoniowej

05.07

Pozostałe

OSOH/O

-

05.08

0508.00

Koral i podobne materiały nie obrobione lub wstępnie przygotowane, lecz nie obrobione inaczej; muszle
mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i szkielety mątw, surowe lub wstępnie przygotowane, ale nie pocięte do
kształtu, proszek i ich odpady

05.09

0509.00

Gąbki

05.10

0510.00

Ambra, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydy; żółć nawet suczona; gruczoły oraz inne produkty zwierzęce
używane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, chłodzone, mrożone lub inaczej tymczasowo
konserwowane

06.Q1

naturalne pochodzenia

zwierzęcego

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, łodygi podziemne i kłącza, w stanie spoczynku roślin , wegetacji lub
cykorii i korzenie inne niż korzenie z pozycji nr 12.12
- Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, łodygi podziemne i kłącza, w stanie spoczynku roślin
- Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, łodygi podziemne i kłącza, w stanie wegetacji lub kwitnięcia roślin; rośliny
i korzenie cykorii
kwitnięcia; roś liny

0601 .10
0601.20

~*'\

13.02

I

1302.11
1302.12
1302.13
1302.14
1302.19
1302.1.0

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar oraz inne śluzy i za.gęszczacze,
nawet modyfikowane, otrzymywane z produktów roślinnych
- Soki i ekstrakty roślinne:
- - Opium
- - Z lukrecji
- - Z chmielu
- - Ze złocienia lub z korzeni roślin zawierających rotenon
-

- Pozostale
Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny

