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. o których mowa w ust. ,1 i 2, powinny być stwierdzone .ich · 
własnoręcznymi podpisami złożonymi na dokumencie obej
mującym treść oświadczenia, opatrzonYm pieczęcią Stowa
rzyszenia. 

§ 69. Postanowienia§ 68 dotyczą również przyjmowa
nia darowizn, spadków i zapisów, na któfYch przyjęcie 
wyraził zgodę właściwy miejscowo terenowy organ rządowej 
administracji ogólnej lub organ samorządu terytorialnego. 

§ 70. Postanowienia § 68 nie dotyczą zawierania umów 
w drobnych bieżących sprawach gospodarczych. Do zawiera
nia takich umów są upoważnieni członkowie lub pracownicy 
biur zarządów Stowarzyszenia, do których zakresu działania 
sprawy te należą, zgodnie z wewnętrżnym podziałem pracy; 

§ 71. 1. Postanowienia § 68 i 69 nie dotyczą przyjmowa
nia oraz podziału darów przeznaczonych na pomoc świadczoną 
przez Stowarzyszenie w postaci rzeczy ruchomych " (ubrań, 
żywności, kWot pieniężnych, leków, materiałóyv sanitarnych 

itp.), ofiarowywanych indywidualnie lub uzyskanych w dro 
dze ,zbiórek publicznych. 

2. Sposób przyjmowania oraz rozdziału tych darów 
określa każdorazowo właściwy zarząd lub Jego prezydium 
w myśl zasad ustalonych przez Prezydium Zarządu Głów 
nego. 

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 

§ 72. 1. Krajowy Zjazd lub Nadzwyczajny Krajowy 
Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża może uchwalić wniosek 

. w : sprawie .rozwiązania Stowarzyszenia I przeznaczenia ma
, jątku Stowarzysźenia . 

2. Wniosek o rozwiązanie I prźeżnaczenie majątku Sto
warzyszenia wymaga do swej ważnośći 2/3 głosów w obec
no.ści 2/3 liczby osób ' uprawniońych do głoso'wania na 
Zjeździe . . .' 
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ZARZĄDlENIE Nr 57 PREZESA 'RADY· MINISTRÓW 

z dnia 12 listopada 1990 r. 

w sprawie -wprowadzenia obowiązku świadc~enia . usług przewozowych na cele wyborów 
, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art: 17 ust awy z dnia 27 listopada 1961 r. 
o transporcie drogowym i spedycji krajowej '(Dz. U. Nr 53, 
poz. 297, z 19Ba r. Nr 53, poz. 272 i z 1988 r. "!r 41, poz. 324) 
oraz § Ęj ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia11 
marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług 
przewozowych w krajowym transporcie drogowym (Dz. U. 
Nr 1 O, poz. 65, z 1971 r. Nr 31 , poz.283 j z 1972 r. Nr 49, poz. 
317) zarządza się, co następuje: 

§ 1, Wprowadza się na okres od dnia 22 listopada do 
dnia 26 listopada 1990 r., a w przypadku przeprowadzenia 
ponownego głosowania - również iia okres od dnia 6 grud 
nia do dnia 10 grudnia 1990 r., na obszarze całego kraju 
obowiązek świadczen,ia usług przewozowych pojazdami 
samochodowymi na cele związane z wyborami 'Prez-vdenta 
Rzeczy'pospolitej Polskie!j , 

.. 1 

§ 2 .. Do dysponowania pojazdańii samochodowymi do
starczonymi w celu świadczenia usług przewdzoWych upo
ważnione są organy, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta .Rzecz,YPospolitej " 
Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398). " ;- "i:" 

§ 3. Obowiązkowi świadczenia usług przewozowY.~h 
nie podlegają jednostki wymienione w § 2 ust. 1 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca ,1964 r" 
w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewwo- \, 
wych w krajowym transporcie drogowym (Dz. U. Nr 10, poz. 
65, z 1971 r. Nr 31 ; poz. 283 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłd.~enia. 

Prezes Rady Ministrów: T. 'Mazowiecki 
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~ARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 
.p: . 

z dnia 20 października 1990 L 

w sprawie ustalenia siedzib terytorialnego zakresu działania wojskowYch jednostek organizacyjnych 
.' ' prokuratury. 

Na podst~~},r.}~t:_·~O . ust: 9 ustaw,yz dnia 2Q ' c~~r,w~l 
1985 r.? prok\lr,~,!u.~ę :;(p;z .. ::u .. Nr. 3}"pp?) ~Pi~< 1 98ąT,Nr;$ 
poz, 24 I :z 199,O.r: Nr 20; poz. 121 ) zarządza. ~Ię, cQ'następuJe: 
, .' .. . , . .' -,. . -, -- " 

§ 1.: Wojskowe jednostkh;',()rganizacyjne .,prokuratury 
działają w. śiedzibach: . 

1) Naczelna. Prokuratura Wojskowa - w Warszawie; 

2) prokuratury okręgów wojskowych: 

a) Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
- w Warszawie, 

Q) :' PrOkul'atllra ' Pomorskiego " Okręgu Wojskowego 
, - w Bydgoszczy, . .., .. 

c) Prokuratura ' $"ląskiego Okręg~ Wojskowego - we 
Wrocławiu; 

3) prokuratury rodzajów sił zbrojnych: . ' 

a) Prokuratura Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 
- w Poznaniu, 

b) Prokuratura Marynarki Wojennej - w Gdyni; 

4) wojskowe prokuratury garnizonowe: 



:ą~ 'WąjSkowa :ArdkuratoraGarriizooowa w Warsza-
wie" 

. 4) ' WqjSkow.a ;Prokuratura ·GaulIzon.owa wKraKowie, 
.c;) W~jsk.Qwa )P~kwławra oGamlZQBaW8 w :LutJlinie" 
it:f~ ,WJiij:skC!JWa 'RfokIlJl,atura >GlmiizQJlQWB \wOlSZiWnie, 
e) Wojskowa Prokuratura GarJiiiw:nDw8 w !Rzeszo-

t) 

g) 
h) 

i) 
j) 

wie, 
Wojskowa 
czy, 
Wojskowa 
Wojskowa 
nie, 
Wojskowa 
Wojskowa 
łlię, 

Prokuratura GarnIzonowa w Bydgosz-

Prokuratura Garnizonowa w Elblągu, 
Prdkmalura 'Garl'iiz6FrOwa 'W lKeszsli-

Prokuratura Garnizonowa \w ihodzi, 
Prokuratura Garnizonowa w Szczecl-

k) WQjśkłJw:a 1RF.UIeł!lT8tura Eta"riixarraw8we ,WrQma
wiu, 

!I~ \Wdjsk'OwsPrdltur-a'tur-a GarntmFlQwa 'w Gliwl-
'cad", 

'I) Wójskowa 'Prokuralura'GamimrTowe 'W 'OpoJa. 
m) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej 

'Górze. 

§ L. 1. Naczelnemu 'Prokuratorowl 'Wojśkoweme;pod,
legają bezpośrednio prokuratorzy okręgów wojśkowyćh 
ł tłlrdlwratorz,y '.rod%ę'j'ow .-sił ~brGjnvdh. 

·'Roz.3"29 

:2. 'JllrokurstOl'owi War~awśKrego \@kfętJU \V'l:o'jskowego 
'p'Odfega.lą !bez,pdśrearii6'Wójsk0vv;'i'Prdk~terlLy'Wa~lflilrol'lowi 
'prokuratur wyrrirenionyćb w i§ ił 'p~t 14 .łit. ~ 

,3. ,P.uikur.atorDwi iP:omorskie,gD .okręgu ',woJskowe,go 
,podle,9l:!jlł.b.e~śr.ednio wmjskowi .pr.okuratorzy garnizonowi 
prókuratur~ieniorwch w§1 Jjkt 2\. lit. 'f,}---:j}. 

4. Prokuratorowi Śląskiego Okręgu Wojskowego pOd
kegają bezpośrednio wojskowi prokuratorzy garnizonowi 
,prokuratur wymienionych w § 1 pkt 4 lit. k)-m). 

§ 3. Terytorialny zakres działania wojskowych prokura
ilur &Jarnj.zeneWiVcharaz lPFOkur,atur ,rodzajów sił zbrojnych 
określa załącznik do zarządzenia. 

§4. 1. Wojskowe prokuratury garnizonowe oraz pro 
kuratury rodzajów sił zbrojnych, na których obszarze działa
nia znajdują się dowództwa jednostek wojskowych i komen

,dy'oiłEf.ifałewldbreflJ"O;y,VIiilJ:rei,;sąIVllłaśdiwe'Tówniei:~stos.u
'lika ;do 'p'6dottc!.łzralew 'łydh ijeilmilstak ii io:do21rałów obrony 
cywilnej, chociażby pododdziały stacjonowały na obszarze 
difŚłaA'fa;;inll,y'cb~rdlęolatUl:. 

2. 'W 'szczegoln,ycb ;prz:~pa'dkac'h,l1dV '~rmrga tęgo 
dobro postępowania przygotowawczego 'bądz 'Przemawiają 
'H~ymwzgt\fCly~kłim0milei .;pf.GoeSCiUlV.ąj, 'P.oatę~QWCI nie 'przy
:g'E1tQwawC'ze 'wszczymI Ii y::Jm.w.aclłżi tJ:lr.e!tu[a:tar \właśCiwy dla 
'mifii8Ua"rześtępstwa~208mellia~" JI)lf.eza'leZń.iłhQo,~asadlOkre
~łOFlych W ~st. '(L 

§ 5. Zarządzenie wchodzi wżycie z crrrem 'Ogłoszenia. 

Uil~nik4d.ODf!ZIł:dzeni:a ,Ministca{Obro
II'W liIero:dQwęj ~ ICllilra:i.O ~pa2dZierAik.a 
1990 r. {poz. 3'29). 

TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA WOJ!meWYCH PROKURATURGARNlZON0WYCH 
ORAZ PRO,KURATURRDDZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH 

I. Prokuratury Warszawskiego Okręgu Woj~k()we.go 
obejmują swoją właściwością: 

1 ~WlL}jsko.wa lRr,gKuratIJI:aGamizonowaw WarSZ8lllt.ie 
-~aw0dztwB:lSiałostQckią, ,cie.chanawsl(ią,:to~
skie, ostrołęckie, radomskie, z zastrzeżeniem Vliłaśclwo
ścilliłła.\LVąjskowęjPJ:okuratu~ .Garnizonowej w ,Lublin.ie 
VI ;.Stoswil.w '00 ;j.e.dnostekWojsk l"otniczy,ch l Dbrm:'lcY 
'lRewie1rznąj :slCU;joruUi.CA'-Cb w,gamizonac'b w <Radomiu 
li ,w .r»0W~m ;MieśCie .n. .P'ilica, oraz, wqjewódz:twa: 
:Siedle.ćki~, :.skieraiewick:ie;j war:smwskię; 

2) Wojskowa Prdk1umtuFB :Gafflii!iotrowa w Krakewie 
- województwa: bielskie, kieleckie, krakowskie, nowo

, ·sąEłeC:kie ii ltaFflowskie; 

3) WojSkowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie - wo
jewództwa: bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie z za-

. 'SttZeirmiem ;pkt 1 ~r.az·wąjewództwo zamojskie; 

4,) Wojskowa Prokuratura GarniZ0'DCI).W8 łN 'Glsztynie 
.. · -'MI.Qjewó.dZ:twa..ółqIlś1{4e.isuwal~; 

&) Wqjskowa .Prokuratura 'Garnizonowa 'ViI :'Rzeszowie 
-województwa: krośnieńskie,przemysK~_es-Z0w.&kie 
i tarnobrzeskie. 

II. Prokuratury Pomo~0 GkrępWojSł«Jwego '0'
bejmują swojąwaStiiwa'iOią: 

1) ~owa łłrdktmtttlra 'G'armzolfOwa ''VII '8~ 
- wojewr>dttwa: bydgoskie, toruńskie i włoclawśta; 

Zl Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu - wo 
jewi~ztwo elbląskie; 

.aJ WQjskowa P.rolwratura Garnizonowa ,w Koszalinie 
-~swlldZ1W1J ;kQSZaJii'islde' ii $łU;p'ś~ią; 

4) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi - woje- : 
wOclłZtwa:!fJio:ttkowskre, ifdłodklie, :siefBdil4ie li iłóElzkie; 

~WQjSkaw.s iRRiiIm"alma GauiizQo:owa .S-zczetiin'ie 
-wcjjawó:Ełz:tw.o ;s~kiie, z .. zastaeżtuiiiBm ,częscHfłl 
·Pkt:;I;. 

m.1'Prdkmatull' ~~iege gkl!ę'~ IWliijskew9!Jl!)d>ęj
mdją-swriją ~jwu§D1ą: 

1) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we WroCławiu 
- województwa: jeleniogórskie, kaliskie, legnickie, 
wałbrzyskie i wrocławskie; 

ą .' WOjsl«!rWa lRlakumtur.a Garniwl!ro.wa lIN iGfi.wicaoh 
- wqjewo:dżtwo katowickie; 

3jW.ojSkowa:P'rJ.'lkutaWEacuamizonowa w -opd(u - woje
w6dztWil .częstochewsk'ie ,j ,of)ols-k-ie; 

'4WIPk'GW8 lf\r<eklllr;cw/fiil {.iiar,rrizonowa w Zielonej Górze 
- WVEjj:a~~Wif: . 1!il~m'Mwśl<iie, ~ ~aSltr·zeżeniem właś
,ćiwcscidlaWojskowej ~Prokuratury Garnizonowej 
w~eoiJlie ·l/V SlI.Ułunk;u do jednostek podiegłych 
dmwolilZ1:wtJ 'Pemorsk:iego ~ęgu:wajs*owe€J0, ·QfaZ 
'WoJewództwo zielonogórskie. 
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IV. Prokuratura Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 
w Poznaniu obejmuje swoją właściwością województwa: 
leszczyńskie, pilskie, konińskie i poznańskie oraz jednostki 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej stacjonujące w gar
nizonach Babimost i Jarocin, a ponadto prowadzi postępowa
nie karne we wszystkich sprawach o wypadki lotnicze, których 
sprawcy podlegają orzecznictwu sądów wojskowych. 

V. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni obejmuje 
swoją właściwością województwo g~ańskie oraz jednostki 
Marynarki Wojennej stacjonujące w garnizonach Darłowo 
i Ustka, a ponadto prowadzi postępowanie karne we wszyst
kich sprawach dotyczących katastrof i awarii morskich jed
nostek pływających, których sprawcy podlegają orzecznic
twu sądów wojskowych. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 30 października 1990 r. 

w sprawie trybu, zasad sporządzania i dostarczania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzo-· 
nych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 września 1990 r. 
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 
67, poz. 398) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Armatorzy zapewniają dostarczenie dla obwodów 
głosowania na polskich statkach morskich kart do głosowa
nia wydrukowanych na zarządzenie Państwowej Komisji 
Wyborczej i przekazanych przez właściwe wojewódzkie 
komisje wyborcze. 

§ 2. Liczba kart, o których mowa w § 1, powinna 
odpowiadać liczbie osób uprawnionych do głosowania 
w obwodzie głosowania utworzonym na statku wraz z 5% 
-rezerwą· 

§ 3. 1. Jeżeli do czasu wyjścia statku w podróż armator 
nie dostarczy kart do głosowania dla obwodów głosowania 

utworzonych na statkach, kapitanowie statków sporządzają < 

je zgodnie z treścią przekazaną przez armatora według 
wzorów określonych przez Państwową Komisję Wyborczą 
oraz w liczbie określonej w § 2. 

2. Na kartach, o których mowa w ust. 1, w miejscu 
pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej odciska się pieczęć 
kapitana statku. 

§ 4. Kapitan statku przekaże obwodowej komisji wybo
rczej utworzonej na statku pisemną informację o liczbie 
otrzymanych lub sporządzonych przez siebie kart do głoso
wania. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: E. Waligórski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GlOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 9 listopada 1990 r. 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w ' III 
kwartale 1990 r. i przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 1990 r. 

Na podstawie art. 742 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 
i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 
oraz z 1990 r. Nr 1 O, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206 i Nr 66, poz. 
390) oraz w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 
446 oraz z 1990 r. Nr 9, poz. 57 i Nr 56, poz. 323) ogłasza się, 

iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w go
spodarce uspołecznionej w III kwartale 1990 r. wynosiło 
1.047.347 zł i wzrosło w stosunku do II kwartału 1990 r. 
o 15,5% oraz przewiduje się, że przeciętne miesięczne wyna
grodzenie pracowników w gospodarce uspołecznionej w IV 
kwartale 1990 r. wyniesie 1.300.000 zł. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: F. Kubiczek 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsi ńska 69/11. 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedor(lczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw UrzQdu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69/11. 
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