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12/89), Zbigniewa Karbarza z Shaloony (Libia) (syg-
. natura akt SN II COws 13/89), Jerzego Cieślara z 

Lubina Górniczego (sygnatura akt SN II COws 14/89), 
Sebastiana Paszczenko z Łodzi (sygnatura akt SN 
II COws 21/89), Elżbiety Sękowskiej z Warszawy 
(sygnatura akt SN II COws 23/89), Tadeusza Kraw
czyka z Jaworzna (sygnatura akt SN II COws 24/89), 
Mariana Strzeleckiego, Jana Mazura i Janiny Maj
dańskiej z Ujazdu Górnego (sygnatura akt SNi 
II COws 25/89), Julii Godziszewskiej (sygnatura akt 
SN II COws 30/89), Krystyny · Rzytka z Chorzowa 
(sygnatura akt SN II COws 31/89), Waldemara Traj
dosa z Łodzi (sygnatura akt SN II COws 33/89j, 
Anny Gniazdowskiej z Warszawy (sygnatura akt SN 
II COws 39/89), przy ·których rozpatrzeniu Sąd Naj
wyższy stwierdził, iż protestujący nie wykazał, by 
doszło do narusz.enia Ordynacji wyborczej do Sejmu 
PRL X kadencji, i tym samym nie inogło to mieć 
wpływu na wybór posła, nie mogą być uwzględnione; 

3) protesty Obywateli: Jerzego Świetlika z Nowego 
Targu (sygnatura akt SN II COws 7/89), Włodzimie
rza Poleskiego z Warszawy (sygnatura akt SN 
II COws 11/89), Jana i Reginy Puzio z Rudnika (syg
natura akt SN II COws 38/89), w których Sąd Naj
wyższy uznał, iż miało miejsce naruszenie Ordynacji 
wyborczej do Sejmu PRL X kadencji, jednakże nie 
miało to wpływu na wynik wyboru posła, nie zostają 
uwzględnione; 

4) protestu Obywateli Tomasza Fluksika, Andrzeja Koz-
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łowskiego i Franciszka Pietrzaka z Warszawy (sygna
tura akt SN II COws 2/89) nie uwzględnia sIę, po
mimo odmiermej opinii wyrażonej w tej sprawie 
przez Sąd Najwyższy; 

5) protesty Obywateli: Henryka Góry, Jana SzubertCl, 
Stanisława Tęczara, Marii Probierz, Barbary Krzy· 
żańskiej, Haliny Wańko, Jacka Janisza, Lecha Ro
zestwińskiego, Marii Urbanowicz. Jolanty Rozestwiil. 
skiej, Stefana Stefanowskiego, Romualda Barszczew
skiego, Janiny Chimiak, Edmunda Stojałowskiego, 

Jędrzeja Smulkowskiego i innych, Jerzego Boniec
:kiego i innych, Albina Kasperskiego (8 protestów, 
sygnatura akt SN II COws 18/89) uwzględnia s:ię~ 
z uwagi na fakt, że nastąpiły naruszenia art. 31, 
78 ust. 5 Ordynacji wyborczej, mające wpływ na 
!Wynik w)'1boru posła w okręgu wyborczym nr 22 z 
Gdyni w obrębie mandatu nr 89. 

2. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po roz
patrzeniu sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw 
Poselskich w sprawie protestów wyborczych, na podsta
wie art. 92 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 19, poz. 102 i Nr 36, poz. 198), 
stwierdza nieważność wyboru posła w obrębie mandatu 
nr 89 - przeznaczonego dla Polskiego Związku Kato
licko-Społecznego - w okręgu wyborczym nr 22 w Gdy
ni, w wyborach przeprowadzonych w dniach 4 i 18 czerw
ca 1989 r. 

Marszałek Sejmu: M. Kozakiewicz 

315 

UCHWAtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 1 grudnia 1989 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnie. 
1989 r. ---< Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993 (Dz. U. 
Nr 19, poz. 102 i Nr 36, poz. 198) uchwala się, co nastę
puje: 

1. W okręgu wyborczym nr 22, mandat nr 89, na 
skutek stwierdz.enia nieważności wyboru posła należy 

przeprowadzić wybory uzupełniające w ramach · mandatu 
przeznaczonego dla Polskiego Związku Katolicko-Spo
łecznego . 

2. Uchwała wchodzi- w życie z dniem ogłoszenia. 

Marszałek Sejmu: M. Kozakiewicz 
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UCHW AtA Nr 157 RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 listopada 1989 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych w latach 1989-1992. 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 
1987 r. Nr 4, poz. 26 'i' Nr! 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 20, 
poz. 134. iNr 41, poz. 327 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 22 

i Nr 35, poz. 192) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 3 Rady Ministrów z dnia 23 stycz-

nia 1989 r. w sprawie sprzedaży samochodów osobowych 
w latach 1989-1992 (Monitor Polski Nr 1, poz. 3 i Nr 30, 
poz. 225) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) oznaczenie ust. 1 skreśla się, 
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b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) dla inwalidów i opiekunów osób niepełno

Isprawnych oraz lekarzy, a także lekarzy 
i techników weterynaryjnych, zatrudnionych 
co najmniej od 5 lat odpowiednio w rejono
iWej służbie zdrowia i terenowych jednostkach 
organizacyjnych służby weterynaryjnej"; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 7. Jednostka obowiązkowo pośrednicząca w obIO
<Cie samochodami osobowymi sprzedaje te sa
mochody dla osób, o których mowa w § 2 pkt 3, 
w kolejności określonej w imiennych wyka-

.zach tych osób, sporządzanych w trybie okre
ślonym . odpowiedn'io przez Ministra Zdrowia 
i OpiekI Społecznej oraz Mir;istra Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Zywnościowej i prze
kazywanych corocznie odpowiednio przez tere
nowe organy administracji państwowej o wla~ 
ściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki 
społecznej oraz do spraw weterynarii stopnia 
wojewódzkiego." 

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

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

z dnia 20 listopada 1989 r. 

w sprawie zawierania umów o stworzenie oryginalnych dzieł lutniczych ich konserwację oraz stawek 
wynagrodzeń za te prace. 

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 
1952 r. o prawi'e autorskim (Dz. U. Nr 34, poz .. 234, z 
1975 r. Nr 34, poz. 184 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192) za.
rządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie stosuje się dó umów o stworzenie 
oryginalnych dzieł lutniczych oraz. o ich konserwację , 

zaWieranych z twórcami mającymi stałe m'iejsce zamiesz
kania w Polsce. 

!§ 2. Ustala się : 

1) tabele mnożników służących do obliczania minimal
nych wynagrodzeń za stworzenie lub konserwację 

oryginalnych dzIeł lutniczych, stanowiące z.ałącznik 

ilU 1 do zarządzenIa, 

2) wzorcową umowę o stworzenie lub konserwację ory 
ginalnych dzieł lutniczych, stanowiącą z.ałącznik nr 2 
do zarządzenia. 

§ 3. 1. Wysokość minimalnych wynagrodzeń za stwo
rzenie lub konserwację oryginalnych .dzieł lutniczych usta 
la się w relacji do obowiązującego najn'iższego wynagro
dzenia pracowników zatrudnionych w uspołecznionych 

zakładach pracy (zwanego dalej "najniższym wynagrodze 
niem") i mnożników określonych w tabelach stanowią

cych załącznik nr l do zarządzenia. 

2. W umowie o stworzenie lub konserwację dzieła 

lutniczego strony określają, w oparciu ' o właściwą po
zycję tabeli z załącznika nr 1 do zarządzenia, mnożnik 

najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Umowa o stworzenie lub konserwację oryginalne .. 
go dzieła lu,tniczego wymaga formy pisemnej. 

§ 4. Wynagrodz.enie twórcy za wykonane dzieło 

płatne jest w następujący sposób : 

1) 25(J/o wynagrodz.enia obliczonego zgodnie z ustalonym 
w umowie mnożnikiem kwoty najruższego wynagro
dzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy -
w terminie 14 dni od daty zawarcia ' umQwy, 

2) 100% . wynagrodzenia obIiczonego zgodnie z ustalo
nym w umowie mnożnikiem kwoty najniższ.ego wy
,nagrodzenia obowiązującego w dniu przyjęcia dzieła, 

;z potrąceniem wypłaconej zaliczki - w terminie 
14 dni od daty przyjęcia dzieła. 

I§ 5.\ Po przyjęciu dzieła zamawiający ma prawo pod· 
wyższyć ustalone w umowie wynagrodzenie stosownie 
do oceny wartości dzieła, je go pożytku społecznego lub 
wysiłku twórczego, jakiego wykonanie dzieła wymagało. 

§ 6. Zarządzenie stosuje się do .umów zawartych po 
dniu jego wejścia w życie, z tym zastrzeżeniem że strony 
mogą dostosować treść umów zawartych przed tym dniem 
do jego prz.episów, jeżeli przyjęcie dzieła następuje po 
dniu wejścia w życie zarządzenia. 

§ 7. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. 
o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonaw
czych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc Jch:wała ni' 68 
Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1985 r. w sprawie 
zasad zawieran'ia umów o stworzenie oryginalnych instru
mentów lutniczych 'i ich konserwację oraz stawek wyna
grodzeń (Monitor Polski Nr 11, poz. 89). 

.§ 8. Zarz·ądzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r. 

Minister Kultury Sztuki: l. Cywińąka 


