
NoDJ.tarPolski Nr 11 151 Poz. 90, '91 i92 

90 
ZAlłZĄDZENIE MINISTRA KULTU.RY I SZTUKI 

z dnia 21 marca 1989 r. 

w sprawie ~talenia wysokości sławki podstawowej dla obUczania wynagrodzeń za utwory sceDłcme I muzycme. 

Napodstawie§ 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia l lutego 1988r. w sprawie · zawierania umów 
o napisanie, tłumaczenie i publicźne wystawianie utworów 
scenicznych .oraz zasad i stawek wynagradzania za te 
utwory (Dz. U. Nr 6, poz. 50) oraz § 5 ust. 4 rozporządze

'niaRady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie 
umów o wykorzystanie utworów muzycznycn (Dz. U. 
Nr 44, poz. 344) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę podstawową dla ustalania wy
nagrodzeń autorskich za utwory sceniczne oraz utwory 
muzyczne w wysokości 73.000 zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: A. Krawczuk 

91 
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 12 kwietnia 1989 r. 

w IpraWle ustalenia wysokOścł 8.tawkl podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskJch za utwory wydawane 
w lor.mIe kał4łkGwej oraz a utw«y plułycme. 

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Mini
Itrów z dnia 13 grudnia 1985r.w sprawie zaśad zawie
rania i wykónywania umów wydawniczych o wydanie 
utworów w formie książkowej oraz zasad . i stawek wy
nagradzania za te utwoI"y(Dz. U. Nr 61, poz. 315) oraz 
§ 2a ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 listo
pada 1977 r. w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia 
twórców dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub 
wykorzystanie tych dzieł (Dz. U. Nr 36, poz. 158, z 
1983 r. Nr 58, poz. 261 i z 1988 r. Nr 23, poz. -164) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę podstawową dla obliczania 
wynagrodzeń autorskich za utw.ory wydawane w formie 

książkowej .oraz za utw.ory plastyczne w wysokości 
13:000 zł •. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawki podstawowej dla obliczania wYnagrodzeń autor
skich za utwory wydawane w formie książkowej (Monitor 
Polski Nr 12, poz. 103). 

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

Minister Kultury i Sztuki: A. Krawczuk 

92 
ZARZĄDZENIE MINlSTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 19 kwietnia 1989 r. 

W sprawIe określenia trybu przekazywania Informacji o osobach nie mających prawa wybierania w wyborach do 
Sejmu Polsklej~zeczypoapoUteł Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993 oraz do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej 

~ " Ludowej. 

Na podstawie ad. 21 ust. 3 uStawy z dnia '1 kwietnia 
1969 r. - Ordynacja wybor-oa do Sejmu Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej X kadencji. na lata 1989-H193 (Oz. U. 
Nr 19, poz. 102) oraz w związku z art. 1 l1StaWy z dnia 
7kwietnda .1989 r.- Ordynacja wyborcza do Senatu 

. Polskiej Rzeczyp.ospolitej Lud.owej {Dz. U. Nr 19, poz. 103) 
. zarządza się, C.o n~tępllje; 

§ I. 1. Sądy przekazują terenowym organom admini
stracjipaństwowej .stopnia podstawowego właściwym w 
sprawach ewidencji ludnoś.c1, sporządzającym spisy wy
borców, zwanym dalej II terenowymi org.anami" , informacje 
o oscbach: 

l) ubezwłasnowolnionych całkowicie. lub częściowo pra
. W'QIJloenYBl ' Ol"ZeCZeniern ';sądu z ,powodu choroby psy-

chicmej, .. 

, , ,2) -pozbawionyclt praw publicmych prawOIIlocnymolze
, CIleDiem sądu, . jeźełi koniec tej kary przypada po 

.. ' , dłłiu wyborów; . 

2. Informacje o osobach, o k.tórych mowa w ust. I, 
przekazują terenowym or9anom sądy I instancji. z wyjąt
kiem wyp.adków, gdy akta sprawy, w której uprawomoc
niło się orzeczenie powodujące utratę prawa wybiecania. 
znajdują się 'w sądzie II instancji. w -tyclt wypadkach 
infomiacje przekazuje sąd II instancji. czyniąc o tym 
wzmiankę w aktach sprawy. 

3. Sąd Wojewódzki w WarszaWii:! przekazuje tereno
wym organom informacje o osob~ch pozbawionych praw 
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 

~ 2. 1. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 2 informacje. 
.októ~hmowaw § l .sporządzoąe według WZOTU usta
lone90 . :wż~łąc~fku tiozatządzenia,przekaiuje się terenb
wy.m organom włilściwyni według_ niie-jSc~ ostatn~gopo- c 

l)ytu sta1ego osób, których informaCje dotyczą. 

2. Infsnmaeje, o kt'Órych mowa w § J. d.otYc~ 
· os6b .,zameld.ow~ych iJlapobyt · cząsowyobejmujący dzień 


