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ku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", ' transportu 
mleczarskiego w spółdzielniach mleczarskich i ich; 
związkach, zakładów transportu zorganizowanego w 
spółdzielniach zrzeszonych . w C;entrali Spółdzielni 
Ogrodniczych i Pszczelarskich oraz budynków zaple
cza technicznego i zajezdni przedsiębiorstw transpor-
towych handlu wewnętrznego, -

8) budynków magazynowych w jednostkach obrotu to
warowego technicz:J.ymi środkami produkcji dla .rol
nictwa i gospodarki żywnościowej przedsiębiorstw 

handlu sprzętem rolniczym ."Agroma", 
9) budynków zakładowej działalności socjalnej, budo

wanych w celu odtworzenia obiektów socjalnych ' 
zlikwidowanych lub przeznaczonych do likwidacji 
decyzjami terenowych organów 'administracji ' ' pań
stwowej, 

10) budynków banków spółdzielczy~h. · 

§ 2. Zwalnia się również od wpłacania kaucji od 
inwestycji polegających na rozbudowie tych jednostekt 
Warszawską Drukarnis Akcydensową, Bielskie Zakłady' 
Graficzne, Zakłady Graficzne w Poznaniu, Zakłady Gra
ficzne w Toruniu, Zakłady Graficzne Wydawnictw Szkol
nych i Pedagogicznych w Łodzi i w ,Bydgoszczy oraz 
Ośrodek Szkoleniowo-Socjalny Krajowego Związku Rol
ników. Kółek i Organizacji Rolniczych w Zalesiu Dolnym. 

§ 3. Kaucje wpłacone od inwestycji określonych w 
§ 1 l 2. rozpoczętych po dniu 31 grudnia 1985 r" pod
iegają zwrotowi. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia'. 

./ 

Prezes Rady Ministrów: Z~ Me-ssnel 
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UCHW AlA Nr 138 RADY MJNISTROW 

z dnia 12 września 1986 r. 

W sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. i30) oraz 
art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pra
~owJaikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr '31, poz. 214 
1 z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Ministrów uchwala. co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się umundurowanie dla pracow
ników działów egzekucyjnych urzędów skarbowych, za
trudnionych na stanowiska.ch: 

1) komornika skarbowego. 

2) starszego poborcy , skarbowego. 

3) poborcy skarbowego. 
zwanych dalej "pracownikami". 

2. Umundurowanie przysługuje pracownikom za trud-

ńionym na podstawie mianowania bąd± na podstawIe 
umowy o pracę ' na czas nie określony. 

§ 2. 1. Umundurowanie, o którym mowa '1J § '~ 
ust. 1, jest koloru szarozielonego. oznaki stanowisk służ

bowych - koloru złotego. a obuwie - koloru brązowego. 

2. Zestaw przedmiotów umundurowania oraz okresy 
ich używalności określa załącznik nr , 1. do uchwały .. 

3. Wzory umundurowania oraz oznak stanowisk służ-
bowych określa załącznik nr 2 do uchwały. . 

§ 3. Pracownicy mają prawo do umundurowania na 
zasadach stosowanych w dniu wejścia w życie uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszeI)ia. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 138 
Rady Ministrów z dnia 12 wrze śnia 
1986 r. (poz. 199) 

ZESTAW PRZEDMIOTOW UMUNDUROWANIA ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI 
) 

Lp. Przedmiot umundurowania 

2 

1 Kurtka mundurowa - gabardynowa 

2 Spodnie dla, m.ężczyzny oraz spódnica dla kobiety - gabardynowe 

3 Kurtka letnia - z tkaniny tropik 

4 Spodnie letnie dla mężczyzny oraz spódnica dla kobiety -z tkaniny 
, tr.opik _ 

5 Płaszcz zimowy - sukienny 

6 Czapka zimowir (uszanka) , z odpowiedniego materiału mundurowego 

7 Czapka letnia. furażerka dla kobiety..;.;.. z odpowiedniego materiału mundu
rowego 

8 Trzewiki' skórzane na spodach gumowych 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

1 

Okres używal-
Ilość ności w mie-

siącach 

3 4 

szt. 24 

szt. 24 

szt. 24 

szt. 24 

szt. 36 

szt. 24 

:.. 

szt. 24 

para 18 
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.. Załącznik nr 2 do uchwały nr 138 
Rady Ministrów z dnia ~2 września 
1986 r. (poz. 199) 

WZORY UMUNDUROWANIA ORAZ OZNAK STANOWISK SŁUZBOWYCH 

• • 

. '. 
Kurtka 

I , , 
Płaszcz zimowy '- sukienny; 

/ 

_ ... \...- \ 
Spodnie 

Czapka letnia 

Spódnica Furażerka 



_M-:--on_i~to_r~Po_I_Sk_i_N_Tr_2_8 ____ -:--_________ 3_3_0 __ "" __________ ---.:.P=--:o=-=z. 199, 200, 201 i 202 

Wzory oznak stanowisk służbowych 

[I::) 
Komornik skarbowy 

* > * 
Starszy poborca skarbowy 

Czapka zimowa Poborca skarbowy 
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UCHWAłA Nr 140 RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 września 1986 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasiidwynagradzanla za udział w posiedzeniach kolegiów I komisji orzecznictwa 
do spraw wykroczeń. 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń , (Dz. U. 
Nr 12, pozo' 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, 
poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 ' i z 1982 r. Nr 45, 
poz. 291) Rada Ministrów uchwala, co następuje :-

§ 1. W § l w ust l uchwały nr 112 Rady Ministrów 
z dnia 5 września 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania 
za lIdziat w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecz
nictwa do spraw wykroczeń (Monitor Polski Nr 31, 
poz. 168) wprowadza się następujące zmiany: 

1)w pkt 1 kwotę ,,270 zł" zastępuje się kwotą ,,550 zł", 

2) w pkt 2 kwotę ,,180 zł" zastępuje się kwotą .. 350 zł", 

3) w pkt 3 kwotę ,,220 zł" zę.stępuje się kwotą ,,450 zł',' . 

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 paździer
nika 1986 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FlNA!'ISÓW 

z dnia 26 sierpnia 1986 r. 

w sj1rawie określenia zakładu ubezpieczającego odpowiedzialność cywlIną os'ób eksploatujących obiekt jądrowy. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 10 kWietnia Zakład Ubezpieczeń na podstawie ogólnych warunków 
1986 r. - Prawo atomowe (Dz. Ui Nr 12, poz. 70) zarzą- ' ubezpieczenia odpowiedzialnoś ci cywilnej. 
dza się, co następuje" ,- -

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniein. ogłoszenia.. 
§ l. Odpowiedzialność cywilną osób eksploatujących 

,obiekt j ądrowy za szkody_ jądrowe ubezpi~cza Państwowy Minister 'Finansów: w z: B. Ciaś 
:. 

202 
ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ SEl(RETARZA NAUKOWEGO 

POI.,SKIEJ AKADEMII NAUK 

z dnia 11 sierpnia 1986 r. 

w sprawie tr1\llu Składania przez rady wydziału i rady naukowe wniosków o przedstawienie __ kandydatów 
do tytułu naukowego. ' 

Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 31 ma-rca 
1965 r,' o stopniach naukowych i tytułach naukowych 

(Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 202) zarządza się, co na
stępuje: 

-, 


