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Poz. 434. 435 i 436
Załączn i k do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r.
(poz. 434)

TABELA

MIESIĘCZNYCH

STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADN ICZEGO
Miesięczna

Kategoria zaszeregowania
Ił

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

XII
XIII
XiV

,

XV

złotych

350.000- 400.000
36'0.000- 420.000
380.000- 455.000
400.000- '510..0'0 0
420:000- 565:000
-440.'0'00- 630.0'0'0
470.000- 700.00'0
500.000- 780.000
530.000- 860.000
560.000- 940.000
590.ooo-'1 .ma,000
620.000-1 .100.000
650.000-1 .190.000
7OO.000-1.28Q.QOO
150.000-1 .370.000
800.000- i .460.000
850.000-1 .550AOO
910.000-1.650.00(\)
970:000-1.750.000
1.C30.000-1.B50:000
1.100.00'0 -1.950.000
1.200.000-2.05'0.000

ł

,

kwota w

xv~

XV,"
XVUł

XIX
XX

XXI
XXII

,

;
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ROZPORZĄDZENłE RADV MłNł'STROW

z dnia 22

paździemika19'90

r.

w sprawie ustanowienia zakazu wywozu środków ochrony rośłin oraz ich komponentów.
-

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1'989 r.
Prawo celF'le (Dz. u,. Nr 75. poz. 445) zarządza się. co

następuje:

§ 1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1991 r. zakaz
wywozu środków ochrony roślin oraz ich komponentów

produkcji zagranicznej. otrzymywanych w ramach Pomocy
dla Polski.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1990 r.
Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 22
zmieniające rozporządzenie

października

1990 r.

w sprawie tablic i

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r.
o godłe i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz
o pieczęciach państwowycb {Dz. U. Nr·47.. poz. 314. z 1956 r.
Nr 7. poz. 43. z 1957 r. Nr 10. poz. 42. z 1980 r. Nr 7. poz. 18.
z 1985 r. Nr23. poz. 1'00. z 1'989 r. Nr 34. poz. 178 i z 1990 r.
Nr 34. poz. 199) zarządza się. co następuje:
§ 1. W rozpor,ządzeniu Rady Ministrów z dnia? grudnia
1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr47.
poz. 316. z 1970 r.:Nr 13.• poz. 116. z 1971 r. Nr 13. poz. 128.
z 1913 ·r. Nr 47. poz. 281 i z 1974 r. Nr 22. poz. 132)
w,pr.owadza się następujące zmiany;

pie«zęci urzędowych.

1) w § 16:

a) dotychczasowy tekst oznacza

się

jako ust. 1.

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
..2. Do wyrobu pieczęci urzędowych gmin. związ
ków komunalnych i sejmików samorządowych
zawieFających herb gminy lub województwa
są ,upoważnione również wvspecjalizowane
podmioty gospodarcze inne niż Mennica Państ
wowa.";

•

...
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2) § 17 otrzymuje brzmienie:
,,§ 17. Zamówienia na pieczęcie urzędowe kierują do
Mennicy Państwowej:
1) organy władzy, naczelne i centralne organy
administracji państwowej oraz wojewodowie - bezpośrednio,
2) inne organy administracji rządowej w zależ
ności od podporządkowania - za pośrednic
twem organów naczelnych, centralnych lub
wojewódzkich,
3) gminy, związki komunalne i sejmiki samorządowe oraz ich organy - bezpośrednio,
4) sądy, prokuratura, państwowe biura notarialne i komornicy sądowi - za pośrednictwem
Ministerstwa Sprawiedliwości,

- za pośrednictwem wojewodów lub
innych organów sprawujących nad nimi nadzór,
6) inne jednostki organizacyjne - za pośrednic
twem upoważn ionyc h do zamawiania pieczęci urzędowych właściwych im organów
państwowych lub samorządowych.";
3) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:
,,§ 26a. Przepisy § 19, 20, 25 i 26 dotyczące Mennicy
Państwowej stosuje się odpowiednio do innych podmiotów gospodarczych upoważnio
nych do wyrobu pieczęci, o których mowa
w § 16 ust. 2."
5)

§ 2.
szenia.

szkoły

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło-

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW

z dnia 18
zmieniające rozporządzenie

października

1990 r.

w sprawie okresowego obniżenia wysokości stawek podatku obrotowego od
niektórych towarów i usług.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r.
Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 oraz z 1989 r.
Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:

wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług (Dz. U. Nr 31, poz. 185) wyrazy "do dnia 31
października 1990 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30

§ 1. W § 1 i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 maja 1990 r. w sprawi e okresowego obniżenia

§ 2. . Rozporządzenie wchodzi w
topada 1 990 r.

czerwca 1991 r.".
życie

z dniem 1 lis-

Minister Finansów: w z. A.

Podsiadło
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ROZPORZĄDZENIE MINISTROW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 3
zmieniające rozporządzenie

października

w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co

..

1990 r.

3} § 12 otrzymuje brzmienie:
,,§ 12. 1. Szkolenie kierowców odbywa się:

1) w ośrodkach kursowego szkolenia kiero- ~
wc6w,
2) w szkołach , których program nauczania
obejmuje szkolenie kierowców.
2. Szkolenie kierowców na potrzeby Sił Zbrojnych
może odbywać się także w jednostkach wojskowyćh, a na potrzeby Policji i Urzędu Ochrony
Państwa w jednostkach organizacyjnych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.",

następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji
Wewnętrznych z dnia 13 października 1983 r. w

i Spraw
sprawie
kierowców pojazdów silnikowych (Dz. U. Nr 59, poz. 269,
z 1987 r. Nr 2, poz. 14 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 197
i Nr 55, poz. 328) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 skreśla się ,
2) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Osoba ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy
powinna zawiadomić właściwy rejonowy organ rzą
dowej administracji ogólnej o utracie lub zniszczeniu
dokumentu na druku według ustalonego wzoru." ,

4) § 14,15,16 i 18 ust. 2

skreśla się .

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
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