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Poz. 335,336, 337, 338 i 339

4. Minister Finansów dokona, w celu wykonania ustawy, stosownych przeniesień w budżecie państwa , zgodnie
z ustawą z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.
U. Nr 4, poz. 18 i Nr 34, poz. 150) .

stosunku pracy na zasadach przewidzianych w niniejszym
ustępie pociąga za sobą skutki, jakie prawo w i ąże z rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy za wypowiedzeniem z powodu likwidacji zakład u pracy.

Art. 35. 1. Pracown icy dotychczasowych Ośrodków
(Samodzielnych Pracowni) Badań i Kontroli Środowiska
stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Ochrony Śro
dowiska z dniem wejśc.ia w życie niniejszej ustawy.
2. Pracownicy, o którvr.h mowa w ust. 1, mogą, w termin ie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy,
złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oświa
dczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy albo wniosek
o jego rozwiązanie za porozumieniem stron, który powinien
być uwzględn i ony w terminie nie dłuższym n i ż obowiązujący
w danym stosunku pracy okres wypowiedzen ia. Rozwiązanie

Art. 36. Główny Inspektorat Ochrony Środow iska oraz
wojewódzkie inspektoraty ochrony ś rodowiska są jednostkami budżetowymi .
Art. 37. Postępowanie w sprawach wszczętych i nie
zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejśc i a w życ i e
ustawy prowadzi się zgodnie z dotychczasowymi przepisam i.
2

miesię 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L.

Wałęsa

Art. 38. Ustawa wchodzi w
cy od dnia ogłoszenia .

życ i e

po

upływ ie

336
USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.
o ratyfikacji Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między
Zjednoczonymi Ameryki.
Art. 1 . Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Traktatu o stosunkach
handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Pol -

Rzecząpospolitą Polską

a Stanami

ską a Stanami Zjednoczonym i Ameryki , podpisanego w Wa szyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dn iem ogłoszen i a .
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wa łęsa

337
USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.
o ratyfikacji Umowy

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną
społecznym.

Art . 1 . Wy r aża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rze cząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym , podpisanej w Warszawie dnia 8 grud-

Niemiec o zabezp i eczeniu

nia 1990 r. , wraz z Protokołem ko ń cowym do Umowy
i Oświadczeniem Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej Obu
Stron Umowy, stanowiącymi załącznik i do Umowy.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło s zenia .
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

338
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 sierpnia 1991 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

obniżek

podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grud 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nia 1989 r. w sprawie ob ni żek podatku dochodowego od
z 1991 r. Nr 49, poz. 216) oraz w związku z art. 17 ust. 1 i art. . osób prawnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 20 i z 1991 r. Nr
37, poz. 162) skreśla s ię § 2.
20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
Nr 46, poz. 201) zarządza się , co następuje :
nia z mocą od dnia 1 lipca 1991 r.
Prezes Rady M inistrów: J. K. Bielecki
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z dnia 2 sierpnia 1991 r.
w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów
postępowania.

Na podstawie art. 1064 Kodeksu
nego zarządza się, co następuje :

postępowania

cywilłu

§ 1. 1. Rozporządzen i e stosuje się do należności z tytu grzywien, kar pienięż nych , opłat sądowych i kosztów

-
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Państwa.

Skarbowi

nych lub zakładów dla nieletnich

nowią

egzekucyjnym,
inaczej .

jeżeli

przepisy

poniższe

2. Przejęcie następuje w cenie odpowiadającej 1/ 2
szacunkowej przejętej ruchomości . Cenę tę po
pokryciu z niej kosztów egzekucji zalicza się na poczet
zaspokojenia należności dochodzonej w drodze egzekucji .

nie sta-

3. O przyznaniu ruchomości Skarbowi Państwa (jednostce organizacyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 3, która
wystąpiła o przyjęcie ruchomości) komornik orzeka na wniosek prezesa sądu rejonowego, przy którym działa .

§ 3. Komornik po otrzymaniu polecenia wraz z tytułem
wykonawczym obowiązany jest z urzędu dokonać wszelkich
czynności, chociażby przepis szczególny uzależniał podjęcie
czynności od wniosku wierzyciela. Jednakże egzekucja
z nieruchomości oraz zastosowanie wobec dłużnika środków
przymusu wymagają wyraźnego polecenia sądu lub prokuratora.
obowiązany

§ 7. 1. Zajęte ruchomości, które nie zostały przejęte
stosownie do przepisu § 6, komornik sprzeda po cenie przez
siebie określonej. jednakże nie niższej od 1/ 2 wartości
szacunkowej tych ruchomości .

jest przep-

2. Jeżeli sprzedaż, o której mowa w ust. 1, nie doszła do
skutku, komornik sprzeda zajęte ruchomości po cenie przez
siebie ustalonej właściwej organizacji społecznej prowadzą
cej głównie działalność oświatową, kulturalną lub dobro -

rowadzić z urzędu dochodzenie w celu ustalenia dochodów
i stanu majątkowego dłużnika. Jeżeli jest to uzasadnione
okolicznościami sprawy, komornik powinien wystąpić również do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku .

czynną ·

§ 5. Przepisów o umorzeniu egzekucji na skutek bezczynności wierzyciela oraz o przekazywaniu przez zakład
pracy dłużnika zajętego wynagrodzenia za pracę bezpośred
nio wierzycielowi nie stosuje się.

§ 6. 1. Skarb

Państwa może przejąć

na

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie egzekucji sądowej
grzywien, kar pieniężnych , opłat sądowych i kosztów po stępowania sądowego (Dz. U. Nr 54, poz. 336 i z 1969 r. Nr 4,
poz. 29) .

własność zajęte

ruchomości, jeżeli:

1) druga licytacja nie
2) nie ma
3)

żadnych

doszła

do skutku,

wierzycieli

Ministrowi

wartości

§ 2. Polecenie wszczęcia egzekucji wydaje sąd lub
prokurator, załączając do polecenia tytuł wykonawczy.

§ 4. W razie potrzeby komornik

podległych

Sprawiedliwości.

2. W sprawach dotyczących egzekucji grzywien, kar
pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu

Poz. 339 i 340

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

egzekwujących,

przejęcie jest uzasadnione potrzebami jednostek organizacyjnych sądownictwa lub prokuratury, zakładów kar-

Minister

Sprawiedliwości :

W. Chrzanowski
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z dnia 2 sierpnia 1991 r.

w sprawie

o

postępowania dotyczącego

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234) zarządza
co następuje :

związkach

się,

§ 1. Rejestr związków zawodowych, zwany dalej "rejestrem", dla organizacji związkowych, zwanych dalej "związ
kami", tworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych, prowadzą:
1) dla ogólnokrajowych związków międzybranżowych
i ogólnokrajowych zrzeszeń międzybranżowych - Sąd
Wojewódzki w Warszawie,
2) dla związków innych niż określone w pkt 1 - sądy
wojewódzkie właściwe miejscowo ze względu na siedzibę związku.

§ 2. Rejestr składa się z trzech działów:
1) działu A, do którego wpisuje się organizacje związkowe
oraz ich jednostki organizacyjne,

rejestracji
2)

działu

związków

zawodowych .

B, do którego wpisuje

się

ogólnokrajowe

związki

międzybranżowe,

3) działu C, do którego wpisuje się ogólnokrajowe zrzesze nie miedzybranżowe .

§ 3. Dla

każdego działu

księgę rejestrową według

rejestru prowadzi się oddzielną
wzoru stanowiącego załącznik do

rozporządzen i a .

§ 4. Dla każdego związku prowadzi się oddzielne akta
rejestrowe, obejmujące dokumenty dotyczące postępowania
rejestracyjnego i dokumenty stanowiące podstawę wpisu do
rejestru .
§ 5. Wniosek o wpis związku do rejestru składa na
organ upoważniony do jego reprezentowania .

piśmie

związku do rejestru powinien
i jego siedzibę, informację o liczbie

§ 6. 1. Wniosek o wpis
zawierać : nazwę związku

