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Article 6

Strona zawiadomi drugą Stronę
wymogów proceduralnych niezbędnych dla przyjęcia niniejszej umowy, która wejdzie
w życie w dniu otrzymania drugiej notyfikacji.
wypełnieniu odnośnych

wymienieni, wyposażeni w nalepodpisali niniejszą umowę .
Sporządzono w Brukseli dnia 21 czerwca 1990 r.
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.
Na dowód czego

niżej

żyte pełnomocnictwa,

Za

Rząd

Rzeczypospolitej Polskiej

Komisję

Wspólnot Europejskich

F. Andriessen

-

Each Contracting Party shall notify the other of the
completion of the respective procedures necessary for the
approval of the present Agreement. which will enter into
force on the date of reception of the second notification.
In witness whereof the undersigned, duly authorised to
this etfect. have signed this Agreement.
Done at Brussels on 21 June 1990 in duplicate in the
Polish and English languages, both texts being equally
authentic.
For the Government of the Republic of Poland

J. Makarczyk
Za

Poz. 444, 445 i 446

6

Każda Umawiająca się

o

-

J. Makarczyk
For the Commission of the European Communities
F. Andriessen

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
ona uznana za słuszną w całości, jak i każde z postanowień . w niej zawartych,
jest przyjęta , ratyfikowana i potwierdzona,
będzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 12 sierpnia 1990 r.
została

Prezydent
Minister Spraw Zagranicznych: wz. J. Makarczyk

Rzeczypospolit~j

Polskiej : W. Jaruzelski

L.S.

445
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 12

października

1990 r.

dotyczące wejścia

w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie ustanowienia oraz przywilejów i immunitetów Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot
Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Brukseli dnia 21 czerwca 1990 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art.
6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie ustanowienia oraz
przywilejów i immunitetów Przedstawicielstwa Komisji
Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej, pod-

pisanej w Brukseli dnia 21 czerwca 1990 r., dokonane zostały
przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z tym
powyższa umowa weszła wżycie dnia 28 sierpnia 1990 r.
Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29

października

1990 r.

w sprawie ustanowienia w 1990 r . czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów
tytoniowych.
-

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co

nastę~uje:

§ 1. 1. Ustanawia się w

1990 r. czasowe ograni czenie przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych wymienionych w załączniku do rozporządze
nia.
2. Ograniczenie przywozu, o którym mowa w ust. 1,
polega na obowiązku uzyskiwania pozwoleń przywozu.
3. Pozwolenia na przywóz będą wydawane podmiotom
gospodarczym, z tym że pozwolenia na przywóz piwa i napo -

jów winnych
prowadzącym

będą

wydawane podmiotom gospodarczym
obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

§ 2. Ograniczenie przywozu, o którym mowa w § 1, nie
dotyczy towarów przywożonych z zagranicy wolnych od cła
i zwolnionych od wymogu uzyskiwania pozwolenia na
przywóz na podstawie art. 12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 3, 7, 16,
17 i 22 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne
(Dz. U. Nr 75, poz. 445).
§ 3.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

1004

-

Dziennik Ustaw Nr 75

Poz. 446 i 447

-

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r.
(poz. 446)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYM OGRANICZENIEM PRZYWOZU
Nazwa towaru

Lp.

Kod H.S.

1

2203.00

Piwo otrzymywane ze

2

2204.1 0
2204.21
2204.29
2204.30
2205.10
2205.90

Wino musujące
Wino w pojemnikach o pojemności nie większej niż 2 litry
Wino pozostałe
Inny moszcz winogronowy
Wermuty w pojemnikach o pojemności nie większej niż 2 litry
Wermuty pozostałe

3

2402.10
2402.20
2402.90

Cygara (również z odciętym
Papierosy z tytoniu

słodu

końcem)

i cygaretki, z tytoniu

Pozostałe
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17

października

1990 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Na podstawie art. 105 ust. 7, art. 106 ust. 3, art. 108
ust. 6 i art. 116 ust. 1 oraz w związku z art. 77 ust. 1, art. 188
ust. 5 i 7, art. 190 i 191 ustawy z dnia 12 września 1990 r.
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie stosuje się do nauczycieli akademickich oraz do bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej .

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:

1) o uczelniach, rozumie się przez to szkoły wyższe objęte
ustawą z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 65, poz. 385), zwaną dalej "ustawą",
2) o właściwym ministrze, rozumie się przez to ministra
(kierownika centralnego organu administracji państwo
wej) sprawującego nadzór nad działalnością uczelni,
3) o nauczycielach akademickich, rozumie się przez to
pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych wart. 75 ust. 2 oraz o których mowa w ust. 3
i wart. 188 ust. 5 i 7 oraz art. 190 i 191 ust. 1 ustawy.
§ 3. 1. Ustala się tabele stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracown ików, o których mowa
w § 1, zwanych dalej "pracownikami", stanowiące załącznik
nr 1 do rozporządzenia .

2. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego
pracownika ustala się przez podzielenie miesięcznego wyna grodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania przez 156 godzin.
§ 4. 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone
w załączniku do rozporządzenia przysługują pracownikom
naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym zatrudnionym
w pełnym wymiarze zajęć , a pozostałym pracownikom - zatrudnionym w pełnym wymiar,ze czasu pracy.

2. Do pełnego wymiaru zajęć pracowników naukowo-dydaktycznych zalicza się:

1)

obowiązujące pensum dydaktyczne ustalone w godzinach obliczeniowych odpowiadających 45 minutom,
do których zalicza się: wykłady, zajęcia lekcyjne, ćwicze
nia, konwersatoria, proseminaria i seminaria, urządzanie
ekspozycji służących do samodzielnej nauki studentów
oraz inne zajęcia określone przez senat uczelni,

2) inne zajęcia dydaktyczne, do których w szczególności
zalicza się: indywidualne konsultacje ze studentami,
a pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego - również z pozostałymi nauczycielami akademickimi, przeprowadzanie egzaminów lub
udział w egzaminowaniu studentów, sprawdzanie i recenzowanie prac dyplomowych studentów i prac koń
cowych słuchaczy studiów podyplomowych, sprawdzanie prac kontrolnych, w tym również na studiach
wieczorowych i zaocznych,
3)

zajęcia

organizacyjne niezbędne do prowadzenia, dydaktyki, wynikające z rozkładu zajęć, o którym mowa
wart. 101 ust. 5 ustawy,

4) prace badawcze niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych i kształcenia kadr oraz inne prace badawcze
finansowane ze środków uczelni.
3. Do pełnego wymiaru zajęć pracowników dydaktycznych zalicza się zajęcia wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 i 3.
4. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze
czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze oraz
dodatki do wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do
wymiaru czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy,
z zastrzeżeniem § 5 załącznika nr 6.
§ 5. 1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowo-dydaktycznego składa się z wynagrodzenia za prowadzenie badań naukowych, stanowiącego nie mniej niż 25%
i nie więcej niż 60% ogólnej kwoty, oraz wynagrodzenia za
pracę dydaktyczną i organizacyjną, stanowiącego nie mniej
niż 40% i nie więcej niż 75% ogólnej kwoty tego wynagrodzenia.

