DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nr9

Warszawa, dnia 15 lutego 1990 r.
TRESĆ:

Poz.:
50 -

ROZPO RZĄDZEN lA RADY M I N ISTRÓW:
z dnia 5 lutego 1990 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach
państwowych na pracowników Kancelarii Senatu
zmieniające rozpo rządzenie

51 -

z dnia 5 lutego 1990 r.

52 -

z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie
1990 r.

53 -

urzędów

101
101

w sprawie projektów wynalazczych

podwyższenia świadczeń

emerytalno-rentowych od dnia 1 stycznia

103

z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu
elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych

ROZPO

RZĄDZEN

opłat

za

energię

104

lA:

Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad
tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych

104

55 -

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie zasad ustalania liczby
zatrudnionych w celu na liczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy

107

56 •

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych

108

54 -

OBWIESZCZENIE
57 -

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 29 grudnia

1989 r. o zatrudnie niu

108

50
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lutego 1990 r.

w sprawie

rozcią{Jnięcia

przepisów ustawy o pracownikach
Kancelarii Senatu.

Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 września
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr
31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz.
132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182)
zarządza się, co następuje :

urzędów państwowych

na pracowników

z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182) w całości
stosuje się do pracowników Kancelarii Senatu .
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia z

mocą

od dnia 1 lipca 1989 r.

§ 1. Przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o praco -

wnikach

urzędów państwowych

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

(Dz. U. Nr 31, poz. 214,

51
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lutego 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie projektów wynalazczych.

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i art. 120 ust. 2 ustawy
z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U.
z 1984 r. Nr 33, poz. 177 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33,
poz. 181) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz. U. Nr 33,
poz. 178 oraz z 1988 r. Nr 10, poz. 73 i Nr 43, poz. 338)
wprowadza się następujące zmiany:

