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2) Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do oży
wienia procesów inwestycyjnych (zarówno inwestycji 
przedsiębiorstw, jak i ludności) . W trybie pilnym opraco
wany powinien być program wykorzystania przyzna 
nych kredytów zagranicznych oraz dążyć należy do 
ożywienia. krajowego kredytu inwestycyjnego. Rozwa
żyć także należy wszelkie możliwości podtrzymania 
eksportu do ZSR R, w tym celowość udzielenia wsparcia 
kredytowego. 

3) Przedsiębiorstwom państwowym stworzone powinny 
być możliwości przekazywania trwale nie wykorzysty
wanego majątku i odpowiedniego zmniejszenia obcią
żeń z tytułu dywidendy. Niezbędne jest także stopniowe 
zmniejszanie historycznie narosłych obciążeń przedsię 
biorstw państwowych wydatkami socjalno-bytowymi. 

4) W obecnej sytuacji niezbędne jest selektywne zwięk
szenie stawek celnych na importowane artykuły kon 
sumpcyjne, szczególnie na wysoko standardowe dobra 
trwałego użytku. 

5) Podstawowym warunkiem poprawy sytuacji w rolnict
wie jest przełamanie ogólnej recesji w gospodarce 
i zwiększenie tą drogą popytu na produkty żywnoś
ciowe. Działania przełamujące recesję powinny być 
wsparte świadomą i stopniowo zmienianą polityką kon 
tyngentów importowych i ceł, pozwalającą na ochronę 
krajowej produkcji rolnej w stopniu odpowiednim do 
możliwości dostosowawczych polskiego rolnictwa . 
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6) N iezbędne jest wprowadzenie systemu centralnych za
kupów rządowych, przede wszystkim na produkty uży
wane w szerokim zakresie w sferze budżetowej. Zamó
w ienia te powinny być realizowane w trybie przetargów. 

7) Rygory podatku od wzrostu wynagrodzeń powinny być 
stopniowo i ostrożnie łagodzone . W szczególności wy
sokość progów podatkowych powinna być zmniejszo
na, a współczynnik indeksacji nieznacznie zwiększony. 
W związku z tym należy rozszerzyć obowiązkowy zakres 
powiadamiania izb skarbowych przez producentów 
o podwyżkach cen . 

8) Należy zmodyfikować zasady udzielania pomocy dla 
ludzi pozostających bez pracy. Pomocą taką powinna 
być objęta również ludność rolnicza. Nacisk powinien 
być położony na rozszerzen ie możliwości zatrudniania 
przy różnego rodzaju robotach publicznych . Jednocześ
nie należy określić warunki, w których odmowa podjęcia 
robót publicznych mogłaby być podstawą do zawiesze
nia zasiłku. 

9) Niezbędne jest pilne opracowanie i wdrożenie koncepcji 
restrukturyzacji regionów o wysokim stopniu zagrożenia 
bezrobociem strukturalnym. Niezbędna jest aktywna 
polityka informacyjna Rządu wspierająca proces prze
kształceń polskiej gospodarki. 

Marszałek Sejmu: w z. T. Fiszbach 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 sierpnia 1991 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia. 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
18 grudnia 1990 r. w sprawie sposobu potwierdzenia speł
nienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia (Monitor Polski 

Nr 49, poz. 380) otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem stycznia 
1992 r. 

Minister Finansów: w z. A. Podsiad/o 

Załącznik do zarządzenia Ministra Finan
sów z dnia 7 sierpnia 1991 r. (poz.179) 

WZOR NALEPKI KONTROLNEJ POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO
ŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDOW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDOW 

Cechy graficzne 

strona przednia strona odwrotna 

kolor niebieski, w górnej części nalepki ozna- identyczna jak strona przednia; po-
czenie ubezpieczyciela, w środku 

oznaczenie roku 
nalepki wierzchnia klejąca 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 30 lipca 1991 r. 

Wymiary w milimetrach 

długość szerokość 

70,0 50,0 

w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r. 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 
1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504 i z 1991 r. Nr 69, 
poz. 293) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan emisji znaczków pocztowych na 
1992 r. , stanowiący załącznik do zarządzenia . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Minister Łączności : w z. S. Szuder 




