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winno nastąpić w dniu ich pobrania. W uzasad
nionych wypadkach, w zależności od wysokości . 
wpływów gotówki oraz właściwego jej zabezpie
czenia, kierownik jednostki może podjąć decyzję 
o częstotliwości odprowadzania gotówki do ban
ku. Przepisy zarządzenia nr 5 Prezesa Rady Mini
strów z dnia 14 marca 1985 r. w sprawie zasad 

'ochrony wartości pieniężnych państwowych jed
nostek organizacyjnych stosuje się odpowiednio."; 

12) w § 89: 

a) w ust. 2: 

- w pkt 7 wyrazy "poleceń pobrania" zastępuje 
się wyrazami "zleceń pokrycia należności bud- , 
żetowych", 

- pkt 8 skreśla się, 

b) ust..os i 4 otrzymują brzmienie: 
,,3. Do dnia 12 stycznia zalicza się na rachunki 

bankowe roku ubiegłego przelewy wynikające: 
l) z rozliczenia dochodów z podatku od płac 

dokonane przez urzędy skarbowe do dnia 
8 stycznia, 

2) z rozliczenia udziałów budżetów woje
wódzkich w dochodach budżetu centralnego 
z tytułu podatku dochodowego dokonane 
przez urzędy skarbowe do dnia 8 stycznia. 

4. Do dnia 25 stycznia mogą być księgowane na 
rachuńkach bankowych roku ubiegłego rozli
czenia z tytułu przelewów, o których mowa 
w § 59, 61 ust.~ 2 i § 62 ust. 3." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 s~ycz
nia 1989 r. 

Minister Finans.ów: A. Wróblewski 
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ZARZĄDZENIE MIN~STRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 23 grudnia 1988 r. 

w sprawie termln6w udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1989r. 

Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy 
w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992 
(Dz. U. Nr 42, poz. 329) zarządza się, co następuje. 

§ 1. W roku 1989 dodatkowe dni wolne od pracy 
wyznacza się w n~stępujących terminach: 

7, 14, 28 stycznia, 
4, 11, 25 lutego, 
4, 11, 25 marca, 

1, 15, 29 kwietnia, 
6, 20, 27 maja, 
3, 10, 24 czerwca 

L 8, 29 lipca, 
5, 12, 26 sierpnia, 
2, 9, 23, 30 września, 

7, 14, 28 października, 
l L 18, 25 listopada; 
2, 9, 23, 30 grudnia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ' 1 stycznia 
1989 r. 

Kierownik Ministerstwa Pracy Polityki Socjalnej: 
J. Szreter 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 29 grudnia 1988 r. 

w sprawie wysokości dodatku za specjalizację zawodową In!ynier6w i techników. 

Na podstawie § 9 ust. 6 uchwały nr 06 Rady Mini
strów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie specjalizacji 
zawodowej inżynierów (Monitor Polski Nr 24, poz. 131 
i z 1987 r. Nr 12, poz. 100) oraz § 9 ust. 2 uchwały nr 54 
Rady Ministrów z. dnia 6 kwietnia 1987 r. w sprawie 
specjalizacji zawodowej techników (Monitor Polski Nr 12, 
poz. 1(1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustalone w ,§ 9 ust. 1 pkt l i 2 uchwały nr 66 
Rady Ministrów z dnia 6 Czerwca 1983 r. w sprawie spe
cjalizacji zawodowej inżynierów (Monitor Polski Nr 24, 
poz. 131 i z 1987 r. Nr 12, poz. 100) kwoty dodatków 
z tytułu specjalizacji zawodowej inżynJerów podwyższa 
się do wysokości: 

l) 14.800 zł - po uzyskaniu I stopnia specjalizacji, 

2) 17.700 zł - po uzyskaniu II stopnia specjalizacji. 

§ 2. Ustalone w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały nr 54 
Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1987 r. w sprawie 
specjalizacji zawodowej techników (Monitor Polski 
Nr 12, poz. 101) kwoty dodatków z tytułu specjalizacji 
zawodowej techników podwyższa się do wysokości: 

1) 7.400 zł - po uzyskaniu I stopnia specjalizacji, 

2) 11.850 zł - po uzyskaniu II stopnia specjalizacji. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polity
ki Socjalnej z dnia 12 lutego 1988 r. Vi sprawie wysokości 
dodatku za specjalizację zawodową inżynierów i techni
ków (Monitor Polski Nr 8, poz. 67). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l stycz
nia 1989 r. 

Kierownik Ministerstw:l Pracy Polityki Socjalnej: 
J. Szreter . . 


