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1 2 3 4 

32 Maszynistka VII-IX 
33 Maszynista offsetowy V II- X 
34 Operator kserografu, introligator, powielaczowy VI-VIII 
35 Starszy specjalista rzemiosł teatralnych, starszy specjalista 

.' konserwator XII-XVI 
36 Specjalista rzemiosł teatralnych, specjalista konserwator, 

starszy operator, starszy monter IX-XII I 
37 Rzemieślnik teatralny, konserwator, monter, operator VII-XI 
38 Kreślarz VII-IX 
39 Praczka- prasowaczka- prasowaczka teatralna, rekwizytor, 

garderobiana . IV-VII 
40 Pomocnik rzemieślnika, konserwatora, montera II-VI 
41 Organizator, realizator VIII-X 
42 Kierownik zespołu pracowników gospodarćzych, zespołu 

sprzątaczek, woźnych orkiestrowych VI-VII 1-2 
43 Kierownik stołówki IX- XI 1-2 
44 Szef kuchni VII l- X 1-2 
45 Pracownik gospodarczy III- VI 
46 Kucharz VII-X 
47 Pomoc kuchenna III-V 
48 Kierowca samochodu ciężarowego I X- X 
49 Kierowca autobusu X-XI 
50 Kierowca samochodu osobowego VII-VIII 
51 Palacz c.o. IV-VII 
52 Starszy bileter, starszy portier- informator, starszy woźny IV-VI 
53 Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, bileter II-IV 
54 Sprzątaczka III 
55 Goniec I-III 
56 Stażysta z wykształceniem : 

- wyższym VI-VII 
- średnim I V-V 
- zawodowym III 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 31 stycznia 1990 r. 

w sprawie zasad ustalania liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny 
i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 
października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym 
i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej 
(Dz. U. Nr 39, poz. 192 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Podstawę obliczania odpisów, o których mowa 
wart. 4 ust. 2 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 
1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkanio
wym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 
39, poz. 192 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), zwanej dalej 
"ustawą", stanowi przeciętna liczba zatrudnionych w roku 
poprzednim, ustalona według zasad określonych przez Głó 
wny Urząd Statystyczny na potrzeby sprawozdawczości 
statystycznej. w której uwzględnia się: 

1) pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 
pracy; dotyczy to również pracowników, którzy mają 
ustalone prawo do emerytury lub renty, jeżeli złożyli 
oświadczenie, że będą korzystać ze świadczeń zakłado 
wej działalności socjalnej w danym zakładzie pracy, 

2) pracowników zatrudnionych w niepełnym wymia
rze czasu pracy bez przeliczenia na pełne etaty, jeżeli 
złożyli oświadczenie, że będą korzystać ze świadczeń 
w danym zakładzie pracy; dotyczy to również pracow
ników, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub 
renty, 

3) pracowników przebywających na urlopach wychowa
wczych, 

4) pracowników sezonowych w zakładach pracy o kam
panijnym charakterze produkcji i usług, 

5) osoby, z którymi zakład pracy zawarł umowę o wykony
wanie pracy nakładczej. 

6) osoby zatrudnione w systemie agencyjno-prowizyjnym 
na podstawie umowy agencyjnej, 

2. Przy ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz socjalny 
uwzględnia się pracowników młodocianych, z którymi za
kład pracy zawarł umowę o pracę w celu przygotowan ia 
zawodowego. 

. . 
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§ 2. Dodatkowe środki zakładowego funduszu socjal
nego, o których mowa wart. 4 ust. 4 ustawy, naliczają 
również zakłady pracy, które objęły opieką socjalną emery
tów i rencistów z innych zakładów pracy. 

§ 3. Przy ustalaniu odpisów na 1990 r. nie uwzględnia 
się osób odbywających w 1989 r. w zakładzie pracy zastęp
czą służbę poborowych oraz junaków odbywających zasad
niczą służbę w oddziałach obrony cywilnej. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych z dnia 28 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania 
liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na za
kładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecz
nionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 10, poz. 93). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 

nia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 25 stycznia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych. 

Na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 24 października 
1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 
3, poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201 oraz z 1989 r. Nr 26, poz. 
139 i Nr 35, poz. 192). w związku z pkt 37 części A załącznika 
nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych 
naczelnych i centralnych organów administracji państwowej 
zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów znie
sionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnict
wa z dnia 27 marca 1975 r. w sprawie zaliczenia niektórych 
cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych pod
stawowych (Dz. U. N- ·11, poz. 66, z 1979 r. Nr 9, poz. 58, 

z 1982 r. Nr 6, poz. 49, z 1983 r. Nr 56, poz. 253 oraz z 1987 r. 
Nr 7, poz. 42 i Nr 37, poz. 216) dodaje się na końcu pozycję 
90 w brzmieniu. 

Nazwa cieku wodnego zaliczo- Woje- Data 
Lp. nego do urządzeń melioracji zalicze-

wodnych podstawowych wództwo nia 

,,90 Rów "B" o d/ugości 3630 mb bialsko- 1 kwietnia 
w obiekcie "Mu/awa-Morgi" podlaskie 1990 r. " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 
1990 r. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : C. Janicki 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 lutego 1990 r. 

o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w ustawie z dnia 
29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446) 
prostuje się następujące błędy: 

1) wart. 5 w ust. 2 po pkt 3 powinien być pkt 4 w brzmieniu: 

..4) inspirowanie przedsięwzięć zlT)ierzających do peł
nego i racjonalnego zatrudnienia", 

a dotychczasowy pkt 4 powinien być oznaczony jako 
pkt 5; 

2) wart. 18 w pierwszym zdaniu zamiast wyrazu "za
kładów" powinien być wyraz "zakładu", a zamiast 
wyrazu ..innych" powinien być wyraz "niektórych"; 

3) wart. 20 w ust. 1 zamiast Vl(yrazu "szczegółowo" 

powinien być wyraz "szczegółowe" , a na końcu powin
ny być wyrazy "i poradnictwa zawodowego"; 

4) wart. 21 w ust. 3 po wyrazie "umorzeniu" powinny być 
wyrazy "po przepracowaniu w danej miejscowości 

okresu ustalonego"; 

5) w art. 28 w ust. 3 zamiast powołania art. 30 powinno być 
powołanie art. 31; 

6) w .art. 35 w ust. 1 w pkt 1 zamiast wyrazu "wpłat" 
powinien być wyraz "wypłat". 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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