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480 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 22 listopada 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. 

Na podstawie art. 8 ust. 3 i art. 11 ustawy z dnia 31 
stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 
74, poz. 443) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 
lL1'rego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 9, poz. 
52 oraz z 1990 r. Nr 12, poz. 79 i Nr 56, poz. 330) po § 41 a 
dodaje się § 41 b w brzmieniu: 
,,§ 41 b. Opłata skarbowa wynosi od zezwoleń na hurtowy 

obrót napojami alkoholowymi: 

1) zawierającymi powyżej 18% alkoholu - 0,1 % od warto
ści limitu obrotu określonego w zezwoleniu, przy czym 
wartość obrotu ustala się według urzędowych cen zbytu 
spirytusu luksusowego luzem, 

2) zawierającymi do 18% alkoholu - 10.000.000 zł . " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo 

481 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I POLITYKI SOCJ.ALNEJ ORAZ EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 12 listopada 1990 r. 

w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych 
w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, 
poz. 155 oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 297 i Nr 55, poz. 321) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Pracownik należący do kościoła lub innego zwią
zku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami 
ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia 
od pracy, o którym mowa wart. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. 
Nr 29, poz. 155 oraz z 1990 r. Nr 51, poz. 297 i Nr 55, poz. 
321), zwanej dalej "ustawą", powinien zgłosić w zakładzie 
pracy co najmniej na 7 dni przed dniem zwolnienia. Zakład 
pracy powiadamia pracownika o warunkach odpracowania 
zwolnienia nie później niż na 3 dni przed dniem zwolnienia. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie świąt religijnych 
przypadającyćh w określonym dniu każdego tygodnia. W ce
lu umożliwienia pracownikowi obchodzenia tych świąt za-

kład pracy na prośbę pracownika ustala dla niego indywidua
lny rozkład czasu pracy. 

§ 2. 1. Uczeń lub student należący do kościoła lub 
innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są 
dniami ustawowo wolnymi od pracy, zgłasza prośbę o udzie
lenie zwolnienia od nauki, o którym mowa wart. 42 ust. 
1 ustawy, do szkoły (innej placówki oświatowo-wycho
wawczej lub opiekuńczo-wychowawczej) albo szkoły wy
ższej, zwanej dalej "szkołą" - w sposób przyjęty w szkole na 
początku roku szkolnego (akademickiego) lub w toku nauki, 
nie później jednak niż na 7 dni przed dniem zwolnienia. 

2. Udzielając zwolnienia od nauki, szkoła określa jedno
cześnie sposób wyrównania zaległości dydaktycznych spo
wodowanych zwolnieniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. J. Szreter 
Minister Edukacji Narodowej: H. Samsonowicz 

482 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 5 listopada 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków 
i artykułów sanitarnych. 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 34 ust. 3 ustawy 
z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, 
artykułach sanitarnych i aptekach (Dz. U. Nr 3, poz. 19 
i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi 
i Łączności z dnia 21 października 1988 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe 
leków i artykułów sanitarnych (Dz. U. Nr 36, poz. 287) 

wyrazy "objęte urzędowym spisem leków i innymi wykazami 
ustalonymi przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej" 
zastępuje się wyrazami "ujęte w urzędowym spisie leków 
ustalonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej" . 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: E. Waligórski 
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