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470 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 14 listopada 1990 r. 

w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 
184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. Zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych za
wierających powyżej 4,5% alkoholu we wszystkich punktach 
sprzedaży detalicznej, w tym również Przedsiębiorstwa Eks
portu Wewnętrznego "Pewex" i Przedsiębiorstwa Handlu 
Zagranicznego "Baltona", na terenie całego kraju w dniach 
24 i 25 listopada 1990 r. oraz - w przypadku przep
rowadzenia ponownego głosowania - w dniach 8 i 9 grud
nia 1990 r. 

§ 2. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów al 
koholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu we wszy
stkich zakładach gastronomicznych na terenie kraju od 
godziny 18.00 w dniu 24 listopada 1990 r. do godziny 24.00 
w dniu 25 listopada 1990 r. oraz - w przypadku przep
rowad-zenia ponownego głosowania - od godziny 18.00 
w dniu 8 grudnia 1990 r. do godziny 24.00 w dniu 9 grudnia 
1990 r. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Minist
rowi Rynku Wewnętrznego i wojewodom. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

471 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 14 listopada 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów. 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 1976 r. 
o grach losowych i totalizatorach (Dz. U. Nr 19, poz. 122 
i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 
czerwca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadze
nia gier losowych i totalizatorów (Dz. U. Nr 26, poz. 154, 
z 1980 r. Nr 15, poz. 53 i z 1985 r. Nr 49, poz. 260) po 
§ 9 dodaje się § 9a w brzmieniu : 

,,§ 9a. 1. Za grę losową w rozumieniu przepisów o grach 

losowych i total izatorach uznaje się przyjmowanie 
zakładów wzajemnych - bookmacherstwo. 

2. Regulamin zakładów wzajemnych - bookmache
rstwa powinien określić odpowiednio dane, o któ
rych mowa w § 3." 

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

Minister Finansów: w z. A. Podsiadło 

472 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 26 października 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej 
Akademii Nauk. 

Na podstawie art. 64 i 65 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. 
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, 
z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319 oraz z 1989 r. 
Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej z dnia 25 września 1989 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk 
(Dz. U. Nr 55, poz. 327, Nr 65, poz. 396 oraz z 1990 r. Nr 22, 
poz. 135, Nr 39, poz. 226 i Nr 60, poz. 351) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu : 
,,§ 22a. 1. Pracown icy pełniący funkcje sekretarza ko

mitetu naukowego lub komisji naukowej 
w Polskiej Akademii Nauk mogą otrzymy
wać dodatkowe wynagrodzenie w wysoko
ści do 25% minimalnej mies ięcznej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego adiunkta . 

2. Wysokość wynagrodzenia ustala Sekretarz 
Naukowy Polskiej Akademii Nauk."; 

2) załączniki nr 1-3 do rozl>orządzenia otrzymują brzmie
nie ustalone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 2. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. 
o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych 
(Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania 
osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub 
komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 47, 
poz. 289, z 1984 r. Nr44, poz. 231 i z 1988 r. Nr 22, poz. 159) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 października 1990 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : w z. J. Szreter 


