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UCHWAłA Nr 7 RADY M1fCJSTROW 

z dn1a 23 stycznia 1991 r. 

uchylaJąca uchwał, w sprawie ogólnych warunk6w um6w agencyjnych f umów na warunkach zlecenia 
mitcJzv jednostkami gospodarki uspołecznionej' a osobami fizyczrrymł. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321) 
Rada M inistrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała' nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 
lutego i 983 r. w sprawie ogólnych warunków umów agen
cyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami 
gospodarki uspołecznionej a osobami fiz.ycznymi (Monitor 
Polski z 1988 r. Nr 13, poz. 118 i N.r 35. poz. 317). 

§ 2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie 
uchwały stosuje się przepisy uchylanej uchwały, jeżeli chodzi 
o skutki praw ne zdarzeń, które nastąpiły przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały. 

§ 3~ Uchwała wchodzi: w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady MiniStrów: J. K. Bielecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z. dnia 16 stycznia t991 (. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania j poboru podatk6w od' prowrz;t2tytułU sprzedaży 
niekt6rycłt znaków wartościowych. 

Na podstawie arf. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.. U. ~r27 .. poz. 
111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289... z. t984 r. Nl: 52 .. poz .. 268'. 
z 1985 r. Nr 12, poz. 50', z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 
4. poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 
oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 1'98) zarządza się, co- następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 

1990 r. w sprawie zaniechania ustafania, t poboru podatków 
od prowizjj z tytułu sprzedaży nieRtórych znaków wartoś
ciowycb {Monitor Polski N', 32'. poz. 25S} w§;" w ust. 2 po . 
wyrazach "w 1990 r.H dodale się wyrazy ni W 1991 r." 

ł 2.. ZarządZenie wcboctzi w życie z. dniem ogJoszenła. 

MiniSter Finansów:' w z. A. Podsiadlo 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTUftY ł Sz:JlUl(J 

z dnia 25 stycznia 1991 ,~ 

w sprawie odstąpienia od ustaIania.zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory 
literackie i t fumaczenia zamawiane lub wykorzystane przez radia i tefewizj9. 

Na podstawie art. 33 §. 1 ustawy z. d'nia tO: lipca 1952 f. utwory literackie i tłumaczenła. zamawiane lub wykorzystane 
o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234, z 1975 r. Nr 34, . przez radio i telewizję (Dz. U. Nr 25, poz. f14, z 1984 r. Nr 3, 
poz. 184 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje: ' poz. 17 i z 1987 r. Nr 34, poz. 188). 

§ 1. Odstępuje się od ustalania zasad zawierania umów 
z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie 
i tłumaczenia zamawiane lub wykorzystane przez radio 
i telewizję. 

§ 2'.. ZgooRie z aft. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. 
o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych 
(Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 1 września 1978 r. w sprawie zasad 
zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za 
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§, 3.. 1. Zarządzenie ma zastosowanie do umów zawar
tych po dniu jego wejścia w życie. 

2. Do umów zawartych na podstawie dotychczas obo
wiązujących przepisów zarządzenie może mieć zastosowanie 
tylko w przypadku-, gdy strol\y-umowy wyraią na to zgodę. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Kultupt i Sztuk';:: Nt RostwOlowski 

lAIłZĄDZENIE PRZEWODN1CZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW Mł.ODZIE2V r KULTURY fIZYCZNEJ 

z dnia 25 stycznia 1991 r. 

zmieniające zarządzeni... w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów 
sportowych oraz ich wysokości. 

~a podstawie. art. 2.1 ust .. 2 ustawy z dnia 3 l ipca 1.984 r. 
o ku:~t"rze fizycznej: (Dz. U. N~ 34, poz. 181, z 1-988 F •. Nr 19, 
poz. 132 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 6, poz. 33, Nr 34 •. poz. 
181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 1'98 i Nr 89, 
poz., 5-17) zarządza się. co' następtlje: 

§ 1. W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do 
Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 22 września 
1'98G r. w sprawie zakresu, zasad ~ trybu przyznawania 

t wstrzymywania stypendi6wsportowycboru ich~, 
(MonitoJ Polskł Nr. 34,. poz •. 266 i z 1990, f •. NE 3. poz.. 26} 
w § 15 w ust. a liczbę. ,,200'" zastQp.uia się. liczbą ... 300". 

§; 2'_ Zarząd2eaie wdladzi w tycia z: doiem· ogłoszenia 
z mocą: od. dnia 1 stycznia 'ł9Q.f L 

przewodnicqey I('omiteta; do· Spraw' ~ 
i Kultury Fizycznej:Z. Lenkiewicz 




