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w związku z art. 18 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 

5, poz. 32, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 

206). w związku z art. 24 ustawy z dn ia 28 kwietnia 1983 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich 

rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 oraz 
z 1990 r. Nr 36, poz. 206). w związku z art. 24 ustawy z dn ia 

17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych 
(Dz. U. Nr 29, poz. 156 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206) 

i w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dn ia 24 lutego 1990 r. 
o niektórych warunkach funkcjonowan ia ubezpieczenia spo

łecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin 

(Dz. U. Nr 14, poz. 90) oraz na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy 
z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, 

poz. 139, z 1984 r. Nr 52, poz. 270, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206). art. 

6 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy M ilicji Obywatelskiej oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20, poz. 

85 i Nr 38, poz. 181 , z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz 
z 1990 r. Nr 36, poz. 206) zarządza s i ę , co następuje: 

§ 1. Do emerytur, rent inwal idzkich i rent rodzinnych, 

zwanych dalej "świadczeniami ", podlegających waloryzacji 

w trzecim kwartale 1990 r., wypłaca się zaliczkę na poczet tej 
waloryzacji na zasadach określonych w § 2. 

§ 2. 1. Zaliczka wynosi po 30 tys. zł miesięcznie za 

lipiec i sierpień 1990 r. oraz podlega wypłaceniu jedno
razowo wraz ze świadczeniem poczynając od terminu płat

ności przypadającego od dnia 15 lipca 1990 r. 

2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, podlega potrąceniu 
z wyrównania należnego z tytułu najbliższej waloryzacji 

emerytur i rent. 

§ 3. 1. W razie wypłacania więcej n iż jednego świadczenia 

w wyniku zbiegu prawa do świadczeń lub wypłacania niepeł

nego świadczenia, zaliczkę wypłaca się w wysokości obliczonej 
proporcjonalnie do wysokości wypłacanego świadczenia. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku 

wypłacania renty rodzinnej więcej niż jednej osobie. 

§ 4. Zaliczka, o której mowa w § 1, nie przysługuje do 

świadczeń polskich wypłacanych za granicą oraz do za

granicznych świadczeń wypłacanych w Polsce. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 lipca 1990 r. 

w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 

- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co 

następuje : 

§ 1. Ustanawia się do dnia 31 lipca 1990 r. zakaz 
przywozu napojów alkoholowych wymienionych w załącz 

niku do rozporządzenia . 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy: 

1) napojów alkoholowych przywożonych z zagranicy wol

nych od cła i zwolnionych od wymogu uzyskania 

pozwolenia na przywóz na podstawie art. 12 oraz art. 14 

ust. 1 pkt 3, 7, 16, 17 i 22 ustawy z dn ia 28 grudnia 

1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445). 

2) napojów alkoholowych, które w wyniku realizacji za
wartych kontraktów importowych zostały, przed dniem 

wejścia w życ ie niniejszego zakazu, oddane w gestię 

przewoźnika celem dostarczenia polskim importerom, 

a w przypadku przewozu własnymi środkami transportu 

importera - załadowane na te środki. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 

marca 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego 

ograniczenia przywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 19, 

poz. 114). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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Lp. Kod H.S. 

- 641 

Nazwa towaru 

Poz. 262 i 263 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini 
strów z dnia 11 lipca 1990 r. (poz. 262) 

1 2207.10 Nieskażony alkohol etylowy o mocy 80% objętościowych lub więcej 

2 22.08 Alkohol etylowy nieskażony o mocy poniżej 80% objętościowych ; wódki, likiery oraz inne 
napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji 
napojów 

2208.10 - Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów 

2208.20 - Wódki otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron 

2208.30 - Whisky 

2208.40 - Rumy 

2208.50 - Gin i jałowcówki 

2208.90 - Pozostałe *) 

*) Pozycja oznaczona kodem H.S. 2208.90 nie obejmuje następujących napojów alkoholowych: piwa otrzymywanego ze słodu, wina ze 
świeżych winogron, włącznie z winami alkoholizowanymi, moszczu winogronowego i innego oraz wermutów i innych win ze świeżych 
winogron, przyprawianych rośl i nami lub substancjami aromatycznymi. 

263 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 lipca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. 

Zakres ubezpieczenia Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. 
o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, 
poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza się, co 
następuje: 

Pozy-
cja Pojemność skokowa silnika OC, NW, AC 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 
grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia 
ustawowe komunikacyjne (Dz. U. Nr 72, poz. 427 oraz 
z 1990 r. Nr 18, poz. 109 i Nr 39, poz. 224) w § 3 wprowadza 
się następujące zmiany: 

taryfy 

1 

2 

3 

4 

w cm3 .) 

do 900 oraz osobowe 
o napędzie elektrycznym 

901-1250 

1251-1500**) 

powyżej 1 500 

OC, NW 
I II 

150000 335000 115000 

230000 510 000 180000 

335000 720000 270000 

495000 1040000 400000 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Składka kwartalna za ubezpieczenia samochodów 
osobowych wynosi w złotych : 

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się 
faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa, 
**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody 
osobowe FSO, 125 p i Polonez o pojemności silnika do 1600 cm3

. 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Składka kwartalna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych : 

Pozycja Zakres ubezpieczenia 
taryfy Grupa pojazdów według ładowności i przeznaczenia OC, NW, AC OC, NW 

1 2 3 4 

5 Autobusy, przyczepy autobusowe oraz trolejbusy 750000 555000 

6 
Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe 

195000 150000 oraz mikrobusy *) 

7 
Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz ciągniki samocho- 300000 230000 dowe siodłowe i balastowe 

Samochody specjalne (np. samochody pogotowia, pożarnicze, pogrzebo-
8 we, polewaczki, śmieciarki, asenizacyjne) oraz samochody ciężarowe o na- 125000 90000 

pędzie elektrycznym 

Przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg oraz inne pojazdy-przyczepy 
9 i jednoosiowe przyczepy ciężarowe przystosowane do ciągnięcia przez 15000 10000 

ciągniki 


