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poz. 155) oraz art. 15 ust. 7a i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 
lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspo
łecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 
12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126 
oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, poz. 350) zarządza się, co 
następuje : 

Poz. 6, 7 i 8 

§ 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podat
ku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyła
nych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 
68, poz. 290 i Nr 123, poz. 546) w lp. 5 pkt 2 i 3 otrzymują 
brzmienie: 

Stawka podatku obrotowego 
Kod eN, Lp. Nazwa grupy towarów (towaru) w % wartości celnej 

dział, sekcja powiększonej o cło 

1 2 3 4 

5 ex 271000 2) Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, z wyjąt- 90 
kiem paliw do silników lotniczych nie mniej niż 3,3 mln zł/t 

ex 271000 3) Oleje napędowe do silników 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 6 stycznia 1992 r., z tym że kwotowe 

7 

20 
nie mniej niż 700 tys. zł/t 

stawki podatku obrotowego, o których mowa w § 1, obowią
zują od dnia 20 stycznia 1992 r. 

Minister Finansów: K. Lutkowski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 4 grudnia 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu 
i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych. 

Na podstawie art. 208 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. 
z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 
6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 
i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201 , z 1987 r. Nr 21, 
poz. 124,z1988r. Nr 20, poz. 134,z1989r. Nr20,poz. 107 
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 43, poz. 251 i Nr 
55, poz. 319 oraz z 1991 r. Nr 53, poz. 226 i Nr 55, poz. 236 
i 237) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Przemysłu 
z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie we
wnątrzzakładowym materiałów wybuchowych (Dz. U. Nr 58, 
poz. 341) wprowadza się następujące zmiany: 

8 

1) w części I w ust. 1: 
a) wzór w pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"Rz =4,71 '1 0- 4 (Qx·Vx)0.5", 

b) wzór w pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"Rw = (RM 'R T)0,5", 

c) wzór w pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"RM =0,076 (S,'Si)0,5"; 

2) w części II w ust. 3 wzór otrzymuje brzmienie: 
" P f= 980 (L·G - 0,33) - 1 ,89' ~. 

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

Minister Przemysłu i Handlu: H. Bo-chniarz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 16 grudnia 1991 r. 

w sprawie prowadzenia wykazów służbowych dla sędziów, 

Na podstawie art. 57 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z1990r.Nr23, poz.138, Nr34,poz.198,Nr53, poz. 306,Nr 
89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Prezes sądu wojewódzkiego prowadzi dla każ
dego sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu wojewódz
kiego osobny wykaz służbowy zawierający dane o: 

1) dacie i miejscu urodzenia, 

2) imionach i nazwiskach rodowych rodziców, 

3) stanie rodzinnym, tj. dacie i miejscu zawarcia małżeńst 
wa, imieniu i nazwisku rodowym małżonka oraz jego 
zawodzie i miejscu pracy, imionach, dacie i miejscu 

urodzenia dzieci, a także dane dotyczące osób bliskich 
pozostających pod jego opieką, 

4) wykształceniu, 

5) znajomości języków obcych, 

6) pracy zawodowej oraz stałym zajęciu poza sądem, 

7) służbie wojskowej, 

8) służbie w sądownictwie, 

9) odznaczeniach i wyróżnien iach, 

10) zawieszen iu sędziego w czynnościach, służbowych, 

11) karach dyscyplinarnych, 
12) innych istotnych okolicznościach dotyczących stosun 

ków osobistych i służbowych, mających wpływ na 
wykonywanie zawodu sędziowskiego . 


