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Z A R Z Ą D Z E N I A: 

237 ,- Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 
prowadzenia małych przedszkoli przez osoby fizyczne • 461 

238 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pra-
cowników resortowych ośrodków szkolenia, dok ształcania i doskonaleuia kadr 461 

239 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pra
cowników ekonomicznych, inżyńieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników ob-
sługi szkół 464 

• 240 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w spra
wie określenia zasad podejmowania przez pracowników naukowo-dydaktycznych akademii me
dycznych dodatkowego zatrudnienia w spółdzielczych zakładach służby , zdrowia i wykonywania 
prywatnej praktyki . w zawodach medycznych . 475 

241 - Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie . w 
sprawie oprocentowania kredytu refinansowego, granic oprocentowania kredytu udzielanego 
na niektóre cele oraz wysokości prowizji od kredytów udzielanych przez banki " 475 

OBWIESZCZENIE 

242 - Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 sierpnia 1989 r. zmieniające obwieszcze-
nie w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1989 r.47.6. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 25 sierpnia 1989 r. 

LUDOWEJ 

Nr 31 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia małych przedszkoli przez osoby fizyczne. 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1961 r. o rozw9ju systemu oświaty i wychowania (Dz~ U. 
Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16" 
poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, 
poz. 253 oraz z 1989 r. Nr 29, poz. l55 i Nr 35, ll.0z. 192) 
zarz~dza się, co następuje: 

,§ 1. W zarządzeniu Ministra Oświaty i . Wychowqnia 
- z dnia 28 sierpnia 1979 r. w sprawie zasad prowadzenia 

małych przedszkoli przez osoby fizyczne (Monitor Polski 
Nr 23, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany: 

, 

1) w § 1 w ust. 1 liczbę ,,10" zastępuje się liczbą ,,15"! 

2) w § 4: 

a) .. w ust. 1 wyrazy "stopnia wojewódzkiego" zastę
puje się wyrazami , "stopnia' podstawo,wego", 

b) ust. 2 skreśla się. 

.§. 2. Zarządze~ie wchodzi 
szenia. 

--.-1'" 
11 

w życie z dniem ogło-

Minister Edukacji Narodowej: w z. Z. Wesołowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 31 lipca 1989 r. 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania l doskonalenia kadr. 

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Zarządzenie stosuje się do pracowników zatrud
nionych w resortowych ośrodkach szkolenia, dokształca-

nia i doskonalenia kadr, tworzonych przez właściwych 
ministrów (kierowników urzędów centralnych), zwanych 
dalej "ośrodkami", których podstawową działalnością jest 
prowadzf7nie szkolenia, dokształcania i doskonalenia 
kadry kierowniczej i specjalistycznej. 


