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6) Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi 
w Powszechny Bank Gospodarczy, Spółka Akcyjna 
w Łodzi, 

7) Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie w Po
morski Bank Kredytowy, Spółka Akcyjna w Szczecinie, 

8) Banku Zachodniego we Wrocławiu w Bank Zachodni, 
Spółka Akcyjna we Wrocławiu, 

9) Banku Depozytowo- Kredytowego w Lublinie w Bank 
Depozytowo-Kredytowy, Spółka Akcyjna w Lublinie. 

§ 2. Bilanse zamknięcia banków państwowych stają się 
podstawami bilansów otwarcia banków - jednoosobowych 
spółek akcyjnych Skarbu Państwa. 

§ 3. 1. Fundusze statutowe przekształcanych banków 
państwowych zostaną wniesione na pokrycie kapitałów 
akcyjnych banków - jednoosobowych spółek akcyjnych 
Skarbu Państwa. 

2. Pozostały majątek banków państwowych zostanie 
zbyty nieodpłatnie powstałym w wyniku przekształcenia 

bankom - jednoosobowym spółkom akcyjnym Skarbu Pań
stwa. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 23 maja 1991 L 

w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 
1982 L 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 L 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 punk
tach sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży i podawania tych 
napojów w zakładach gastronomicznych na terenie woje
wództw: 
1) koszalińskiego - w dniach 1 i 2 czerwca 1991 r., 
2) rzeszowskiego - w dniu 2 czerwca 1991 r., 
3) przemyskiego - w dniach 2 i 3 czerwca 1991 r., 
4) kieleckiego - w dniach 1-3 czerwca 1991 L, 

5) radomskiego - w dniu 4 czerwca 1991 r., 

6) . łomżyńskiego - w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r., 
7) białostockiego - w dniu 5 czerwca 1991 r., 
8) olsztyńskiego - w dniach 5 i 6 czerwca 1991 L, 

9) włocławskiego - w dniach 6 i 7 czerwca 1991 L, 

10) płockiego - w dniu 7 czerwca 1991 L, 

11) warszawskiego - w dniach 8 i 9 czerwca 1991 r. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Kierow
nikowi Ministerstwa Rynku Wewnętrznego i właściwym 
wojewodom. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 9 maja 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 
187, Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 L Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 34, poz. 197, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 17 czerwca 1989 L W sprawie zasad i trybu dokonywa
nia oceny pracy nauczyciela (Dz. U. Nr 43, poz. 236 i z 1990 r. 
Nr 2, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6: 
a) w ust. 6 wyrazy "nauczyciel metodyk" wodpowied

nim przypadku zastępuje się użytymi w tym samym 
przypadku wyrazami "doradca metodyczny", 

b) dodaje się ust. 8--11 w brzmieniu: 
,,8. W pracach zespołu, o którym mowa w ust. 2 i w 

§ 1 O ust. 2, oceniającego nauczyciela języków 
obcych zatrudnionego w kolegium języków ob
cych, może uczestniczyć z głosem doradczym 
pracownik szkoły wyższej sprawujący opiekę 

naukową nad nauczycielem w wyniku realizacji 
pisemnego porozumienia pomiędzy kuratorem 
oświaty i wychowania a szkołą wyższą, zawar
tego na podstawie odrębnych przepisów. 

9. Oceny pracy nauczyciela zatrudnionego 
w szkole polskiej (punkcie filialnym) przy 
przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej 
za granicą dokonuje zespół powołany przez 
dyrektora szkoły w składzie: 
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1) dyrektor szkoły jako przewodniczący, 
2) 1- 3 nauczycieli zatrudnionych w tej szko

le (punkcie filialnym) . 
10. Oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję 

kierowniczą w szkole (punkcie filialnym), 
o której mowa w ust. 9, dokonuje zespół 
powołany przez Ministra Edukacji Narodowej. 
W skład zespołu wchodzą wyznaczeni przez 
Ministra Edukacji Narodowej pracownicy nad
zoru pedagogicznego, zatrudnieni w Ministers
twie Edukacji Narodotvej bądź w kuratoriach 
oświaty i wychowania. 

11 . Od dokonanej oceny nauczycielowi, o którym 
mowa w ust. 9 i 10, przysługuje odwołanie do 
Ministra Edukacji Narodowej w terminie 14 dni 
od dnia przedstawienia mu "Karty oceny pracy 
nauczyciela". Minister Edukacji Narodowej 
może zarządzić przeprowadzenie ponownej 
oceny, dla której dokonania powołuje zespół 
odwoławczy w wyznaczonym przez siebie 
składzie spośród pracowników nadzoru peda-

gogicznego, z wyłączeniem osób biorących 
udział w dokonywaniu kwestionowanej oce
ny." ; 

2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: 

,,§ 10a. 1. W skład zespołów, o których mowa w § 6 ust. 
1, 2 i 5 oraz w § 10 ust. 2, wchodzi przed
stawiciel kuratora oświaty i wychowania, 
w przypadku gdy organem nadzorującym 
szkołę (placówkę) jest organ inny niż kurator 
oświaty i wychowania. 

2. W szkołach (placówkach) prowadzonych 
przez innych ministrów i terenowe organy 
rządowej administracji ogólnej przepis ust. 
1 stosuje się tylko do nauczycieli przedmiotów 
ogólnokształcących i do nauczycieli pełnią
cych funkcje kierownicze w szkole." 

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

Minister Edukacji Narodowej : wz. A. Janowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 22 maja 1991 r. 

o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

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 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24) prostuje się następujący błąd: 

wart. 19 w ust. 3 zamiast powołania "ust. 2 pkt 3" 
powinno być powołanie " ust. 2 pkt 2". 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 18 kwietnia 1991 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym. 

1. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. 
o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. Nr 90, 
poz. 528) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz
czenia jednolity tekst ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o fun
duszu alimentacyjnym (Dz. U. Nr 27, poz. 157), z uwzględ
nieniem zmian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy 
o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. Nr 33, poz. 219), 
objętych jednolitym tekstem ustalonym obwieszcze
niem Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 
lutego 1983 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 54), 

2) ustawami o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym: 
zdnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 13), z dnia 30 
maja 1989 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 191) oraz z dnia 29 
listopada 1990 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 528) 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania niniejszego jednolitego tekstu i z zasto
sowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów. 

2. Podany w załączniku do nin iejszego obwieszczenia 
jednolity tekst nie obejmuje następujących przepisów: 

1) art. 18, 20 i 21 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu 
alimentacyjnym (Dz. U. Nr 27, poz. 157) w brzmieniu : 
"Art. 18. W Kodeksie postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 1964 r. Nr 43, poz. 296 i z 1965 r. Nr 15, poz. 
113) wprowadza się następujące zmiany: 
1) wart. 761 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. Dłużn i k, który został zawiadomiony 
o wszczęciu egzekucji, obowiązany 
jest do powiadomienia w terminie 
7 dni organu egekucyjnego o każdej 
zmianie miejsca swego pobytu, 
trwającej dłużej niż jeden miesiąc. 
O obowiązku tym oraz o skutkach 
jego zaniedbania poucza się dłużnika 
przy zawiadomieniu go o wszczęciu 
egzekucji."; 


