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UCHW AtA Nr 147 RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 paidziernika 1989 r. 

:zmI8~lająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych dla niektórych osób. ~ 

, Rada Ministrów uChwala, co następuje: 
, 

§ 1. W uchwale nr 110 Rady Ministrów z dniu. . 
29 lipca 1.989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen 
artykułów żywnościowych dla niektórych osół> (Monitor 
Polski Nr 24, poz. 186 i Nr 30, poz. 229) w § l w ust. 4 

, I 

po wyrazach "o kwotę 7000 zł" dodęije się wyrazy "a od 
dnia l września 1989 r. dla osób, o których mowa w '§ 2-
dodatko'% o kwotę 23700 zł". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem . ógłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki , 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

z dnia 16 pażdziernika 1989 r. ' 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane 
w formie książkowej oraz za utwory plastyczne. 

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzęnia Rady Mini
strów z dnia 13 grudni.a 1985 r. w sprawie zasad zawie
rania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie 
utworów w formie książkowej onlz zasad i stawek wyna
gradzania 'za te utwory (Dz. U. Nr 61, poz. 315) oraz § 2a 
ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 listopada 
1977 t. W sprawie zasad i stawek wynagroązenia twórców 
dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub wyko
rzystanie tych dzieł (Dz. U. Nr 36, poz. 158, z 1983 r. 
Nr 58, poz. 261 i z 1988 r. Nr 23, poz. 164) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę podstawową dla obliczania . 

. wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie 
książkowej oraz za utwory plastyczne w wysokości , 
160.000 .zł. 

;§ 2. Tra.i moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 12 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia wyso
kości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń 
autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz 
za utwory plastyczne (Monitor Polski Nr 11, poz. 91). 

. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: l . Cywińska 
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ZA~ZĄDZENIE MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

; 

z dnia 16 października 1989 r. 

w sprawie ustalenia wysokoścł stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń ' za utwory sceniczne i muzyczne. 

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia l lutego 1988 r. w sprawie zawierania umów 
o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawIanie utwo
rów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te 
utwory (Dz. U. Nr 6, poz. 50) oraz § 5 ust. 4 rozPQrzą
dunia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 1'. W spra
wie umów o wykorzystanie utworów muzycznych (Dz. lI. 
Nr 44, poz. 344) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę ' podstawową dla us~alenia wy-

nagrodzeń autorskich · ia utwory sceniczne oraz utwory 
muzyczne w wysokOŚci 160.000 zł. 

, § 2. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki , 
z gnia 21 marca 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwo
ry sceniczne i muzyczne (Monitor Polski Nr 11, P,?z. 90). 

~ 3. Zarządzenie wchodzi w . życie z 'dniem ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: l. Cywińska 

277 
ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SpCJALNEJ 

z dnia 12 października 1989 r. 

w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1990 r. 

Na podstawie § ' l u~. 3 rozporządzenia Rady 'Mi
nistrów z 'dnia. 23 grudnia.1988 r. w sprawie czasu pracy 
w uspołecznionych zakładach . prazY w latach 1989-19g2 
(Dz. U. Nr 42, poz. 329) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W roku 1990 dodatkowe dni wolne od pracy 
wyznacza się- w następujących terminach: 
13, 27 stycznia, 
3, 10, 24 lutego, 
3,. 10, 24, 31 marca, 
7, 14, 28 kwietnia, 
S, 19, 2(j maja, 

2, 9, 23, 30 czerwca, 
7, 14, 28 lipca, 
4, 1 L 25 sierpnia, 
1, '15 22, 29 września, 
6, 13, 27 października, 
10, 17 listopada, 
1, 8, 22, 24 grudnia. 

§ 2. Zarządz.enie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1990 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kurnń 


