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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
zmi eni a ją ca uchwałę

września

1986 r.

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, p ozo' 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 wrześ n ia 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania
za lIdziat w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznict wa 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','.
z dniem 1

paździer

Prezes Rady Ministrów: Z.

Messner

§ 2. Uchwala wchodzi w
nika 1986 r.

życie
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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 ust awy z dnia 10 kWie tnia Zakład Ubezpieczeń na podstawie ogólnych warunków
1986 r. - Prawo atomowe (Dz. Ui Nr 12, poz. 70) zarzą- ' ubezpieczenia odpowiedzialno ś ci cywilnej.
dza się, co nast ę puje" ,§ 2. Zarządze nie wchodzi w życie z dniein. ogłoszenia..
§ l. Odpowiedzialno ść cywilną osób eks ploa tujących
Minister 'Finansów: w
B. Ciaś
,obi ekt j ądro wy za szkody _jądrowe ubezpi~cza Pa ńs twowy

z:

:.
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ZA R ZĄDZENIE

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 p odst awie 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)
stępuje:

zarządza

się,

co na-

