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1 2 3 4 5 

5 Obsługa wszelkiego rodzaju agregatów Uruchomienie agregatów, nadzór do 1150 do 24.000 
zamontowanych na pojeździe nad ich pracą, wyłączanie agregatów, 
(chłodn iczych, prądotwórczych , obsługa codzienna agregatów 
sprężarkowych itp.) nie stanowiących 
jego integralnej części 

6 Obsługa urządzeń pojazdów specjalnych Przygotowanie urządzeń do pracy, do 1150 do 24.000 
nie związanych z prowadzeniem ich uruchamianie, nadzór nad ich 
i obsługą tych pojazdów (laboratoria, pracą, wyłączanie 
ambulatoria, warsztaty naprawcze, 
pogotowia techniczne, pojazdy 
oczyszcza n i a ) 

7 Wykonywanie czynności operatora na Wykonywanie pełnego zakresu do 1600 do 37.000 
dźwigach , koparkach, pługach i innych czynności operatora 
urządzeniach zamontowanych na pojeździe 

33 
ZARZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 1 lutego 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu. 
,-

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 3, art. 13 ust. 5 oraz 
art'. 14 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu 
Rozwoju Eksportu (Dz. U. Nr 6, poz. 32 i Nr 30, poz. 159) 
zarządza się , co następuje : 

§ 1,. W zarządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej 
z Zagranicą z dnia 24 lutego 1989 r. w sprawie wykonania 
nieKtórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu 

(Monitor Polski Nr 5, poz. 57, Nr 37, poz. 295 i Nr 41 , 
poz. 334) skreśla się § 3 oraz załącznik nr 1. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 10 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: M. $więcicki 

34 
ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 1990 r. 

zmieni'ające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyj
nych. 

Na podstawie § 7 uchwały nr 27 Rady Ministrów z dnia 
27 stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji 
w ld'adów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 5, poz. 28) 
zarządza się , co następuje: 

§· 1'. W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Pol
sl<ie@o z dnia 3 czerwca 1982 r. w sprawie wprowadzenia 
or.az' trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyj
",ych (Monitor Polski Nr 15, poz. 121, z 1985 r. Nr 1, poz. 8, 

z 1988 r. Nr 3, poz. 30 i z 1989 r. Nr 2, poz. 16) w § 3 w ust. 
1 w pkt 1 wyrazy ,,66%" zastępuje się wyrazami ,,112%". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma zastosowanie za okres od dnia 1 lutego 1989 r. do dnia 
31 stycznia 1990 r. , jeżeli wkład został utrzymany w tym 
okresie. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: W. Baka 

35 
ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 1990 r. 

w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 100.000 zł. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 
i N'F 74; poz. 439) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór banknotu nominalnej wartości 
100.000 zł, określony w załączniku do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: W. Baka 


