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Dziennik Ustaw Nr 46 - 646 Poz. 201, 202 i 203 

poz. 198). są traktowane jako osoby niepełnosprawne, 
w rozumieniu niniejszej ustawy, do dnia 31 grudnia 1991 r. 

Art. 41. Państwowe i gminne jednostki sfery budżeto
wej dokonują wpłat o których mowa wart. 4, począwszy od 
wpłaty należnej za styczeń 1992 r. 

Art. 42. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. 
o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446 oraz z 1990 r. Nr 9, 
poz. 57 i Nr 56, poz. 323 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 w ust. 1: 
a) w pkt 8 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu : 

"Za osobę gotową do podjęcia pracy uznaje się 
również osobę niepełnosprawną mogącą podjąć pra
cę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, jeżeli 
jest to uzasadnione sytuacją zdrowotną lub rodzin
ną·", 

b) w pkt 12 dodaje się lit. c) i d) w brzmieniu: 
"c) absolwentów specjalnych szkół podstawowych 

w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły, 
d) osoby niepełnosprawne w okresie 12 miesięcy 

od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania 
określonego zawodu, poszukujące pracy po raz 
pierwszy,"; 

2) art. 23-25 skreśla się . 

2. Zobowiązania wynikające ze skreślonego art. 24 
ustawy, o której mowa w ust. 1, dotyczące spraw roz
poczętych i będących w toku, są realizowane na podstawie 
tego przepisu do czasu ich wygaśnięcia . 

Art. 43. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1991 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 31 maja 1991 r. 

w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się współczynnik korygujący procen
towy wzrost cen towarów i . usług konsumpcyjnych na okres 

od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 1991 r. w wysokości 
0,6. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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OBWIESZCZENIE MINISTRĄ SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 17 maja 1991 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

1. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. 
o zmianie ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 19, poz. 82) 
ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(Dz. U. Nr 21, poz. 97). z uwzględnieniem zmian wprowa
dzonych ustawą z dnia 23 lutego 1991 r. o zmianie ustawy 
o fundacjach (Dz. U. Nr 19, poz. 82) oraz wynikających 
z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego 
tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustę
pów i punktów. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1) art. 23, 25 i 26 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach (Dz. U. Nr 21 , poz. 97) w brzmieniu: 
"Art. 23. 1. Fundacje działające na podstawie przepi

sów dotychczasowych są obowiązane zło
żyć do sądu prowadzącego rejestr fundacji, 
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy, wnioski o wpis 
do rejestru fundacji oraz zawiadomić o ich 
złożeniu właściwego ministra. 

2. W razie niedopełnienia obowiązku okreś
lonego w ust. 1, przepisy art. 17 stosuje się 
odpowiednio.", 

" Art. 25. Traci moc dekret z dnia 7 lutego 1919 r. 
o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i za-

pisów (Dz. U. Nr 15, poz. 215, z 1928 r. Nr 38. 
poz. 372, z 1947 r. Nr 66, poz. 400, z 1952 r. Nr 
25, poz. 172, z 1957 r. Nr 1, poz. 3 i z 1964 r. Nr 
16, poz. 94) . 

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia."; 

2) art. 2-4 i 6 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o zmia
nie ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 19, poz. 82) 
w brzmieniu: 

"Art. 2. Umarza się postępowanie w sprawach w przed
miocie zatwierdzenia fundacji i jej statutu, to
czące się w dniu wejścia w życie ustawy. 

Art. 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Pragi przekaże 
prowadzony w dniu wejścia w życie ustawy 
rejestr fundacji Sądowi Rejonowemu dla Mias
ta Stołecznego Warszawy. 

Art. 4. Właściwi ministrowie przekażą akta spraw fun
dacji działających w dniu wejścia w życie usta
wy na terenie jednego województwa - właś
ciwym wojewodom, w celu wykonywania 
przez nich zadań wynikających z ustawy." 

"Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia". 

Minister Sprawiedliwości: W. Chrzanowski 


