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(Dz. U. Nr 58, poz. 290, z 1994 r. Nr 122, poz. 599 
i z 1995 r. Nr 25, poz. 134) w § 1: 

1) w ust. 1: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "bez uwzględnienia 
składników wynagrodzenia, których nie przyj
muje się do ustalenia podstawy wymiaru eme
rytury i renty," 

b) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i do
daje się wyrazy "w kwotach przyjmowanych 
w myśl art. 7 ustawy do podstawy wymiaru 
emerytur i rent.", 

2) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 5.", 

3) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Dochód wypłacony z tytułu pracy, służby lub 
działalności, o której mowa w ust. 1, wykony
wanej w okresie, w którym wypłata świadcze
nia była zawieszona, uważa się za dochód uzy
skany w tym okresie, jeżeli jest to dla emeryta 
lub rencisty korzystniejsze." 

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie do wynagro
dzeń, uposażeń lub dochodów osiągniętych poczyna
jąc od roku 1996. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

z dnia 5 maja 1997 r. 

w sprawie szczegółowego trybu nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów buraka cukrowego. 

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 26 sierpnia 
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach wła
snościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 473 i z 1996 r. Nr 152, poz. 724) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Listę uprawnionych plantatorów buraka cukro
wego, zwanych dalej "plantatorami", sporządza spół
ka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa pań
stwowego, zwana dalej "spółką", w terminie do 3 mie
sięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia . 

§ 2. 1. Listę plantatorów, o której mowa w § 1, wy
wiesza się na okres 30 dni w siedzibie spółki oraz urzę
dach tych gmin, na których obszarze plantatorzy upra
wiali buraki cukrowe. 

2. Przed wywieszeniem listy plantatorów spółka 
ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i lokal
nym oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
działania spółki informację o terminie i miejscach wy
wieszenia listy plantatorów oraz uprawnieniu do skła
dania reklamacji, o której mowa w § 3. 

§ 3. 1. W razie nieumieszczenia na liście, plantato
rowi przysługuje prawo do złożenia w siedzibie spółki 
lub przesłania listem poleconym pisemnej reklamacji 
w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym 
mowa w § 2 ust. 1. 

2. Reklamację rozpatruje się w terminie 30 dni od 
dnia jej złożenia lub doręczenia, po uprzednim powia
domieniu reklamującego plantatora listem poleconym 
o terminie i miejscu rozpatrzenia reklamacji. 

3. Reklamację rozpatruje powołana przez spółkę 
komisja, w której skład wchodzi przedstawiciel spółki, 
członek rady nadzorczej spółki wybrany przez plantato
rów oraz przedstawiciel terenowo właściwej izby rolni
czej. 

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji spółka nie
zwłocznie powiadamia pisemnie reklamującego plan
tatora. 

5. Rozpatrzenie reklamacji przez komisję, o której 
mowa w ust. 3, wyczerpuje tok postępowania reklama
cyjnego. 

§ 4. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego 
spółka listem poleconym powiadamia plantatorów 
o nabyciu uprawnień do nieodpłatnego nabycia akcji, 
informując jednocześnie o wynikającym z art. 8 ust. 5 
ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cu
kru i przekształceniach własnościowych w przemyśle 
cukrowniczym (Oz U. Nr 98, poz. 473 i z 1996 r. Nr 152, 
poz. 724), zwanej dalej "ustawą", terminie składania 
pisemnych oświadczeń o zamiarze nabycia akcji oraz 
skutkach niedotrzymania tego terminu. 

§ 5. Pisemne oświadczenia o zamiarze nabycia ak
cji plantatorzy składają w siedzibie spółki lub przesyła
ją listem poleconym. 

§ 6. Wykaz plantatorów, którzy złożyli pisemne 
oświadczenie o zamiarze nabycia akcji, spółka przeka
zuje Ministrowi Skarbu Państwa. 
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§ 7. Przed zawarciem umowy o nieodpłatnym na
byciu akcji plantator składa pisemne oświadczenie 
o zapoznaniu się z ograniczeniem wynikającym z art. 8 
ust. 7 ustawy. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
J. Kalinowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 7 maja 1997 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektorów standaryzacji Centralnego 
Inspektoratu Standaryzacji, powoływania i składu komisji kwalifikacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia jej 

członków. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze
śnia 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyj
nym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagra
nicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu 
kwalifikacyjnego na inspektorów standaryzacji, zwane
go dalej "egzaminem", oraz listę osób przystępujących 
do egzaminu ustala Dyrektor Centralnego Inspektora
tu Standaryzacji. 

§ 2. Dyrektor Centralnego Inspektoratu Standaryza
cji dla przeprowadzenia egzaminu powołuje każdora
zowo komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej "komisją", 
w składzie: przewodniczący, sekretarz oraz trzech 
członków spośród osób z wyższym wykształceniem 
oraz o wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i do
świadczeniu zawodowym z zakresu państwowego 
nadzoru standaryzacyjnego towarów rolno-spożyw
czych. 

§ 3. 1. Egzamin obejmuje sprawdzenie, w formie 
odpowiedzi ustnych na pytania: 

1) znajomości przepisów o państwowym nadzorze 
standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych 

w obrocie z zagranicą, 

2) znajomości wymagań w zakresie jakości handlowej 
towarów rolno-spożywczych objętych państwo-

wym nadzorem standaryzacyjnym w obrocie z za
granicą, 

3) umiejętności dokonywania oceny i orzekania o ja
kości handlowej towarów rolno-spożywczych. 

2. O zdaniu egzaminu komisja rozstrzyga większo
ścią głosów. 

§ 4. 1. Z przebiegu egzaminu sporządza się proto
kół, który powinien zawierać datę i miejsce egzaminu, 
skład komisji oraz imienną listę osób przystępują
cych do egzaminu, wyniki egzaminu i głosowania ko
misji . 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje ko
misja i przekazuje Dyrektorowi Centralnego Inspekto
ratu Standaryzacji. 

§ 5. Za udział w posiedzeniu komisji jej przewodni
czący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 %, 
a pozostali członkowie w wysokości 80 % naj niższego 
wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego 
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie 
odrębnych przepisów. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : 
J. Kalinowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 7 maja 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
- Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91 i z 1997 r. 
Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej 
(Dz. U. Nr 33, poz. 146, z 1992 r. Nr 21, poz. 89 i Nr 54, 


