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30 Oddział tłoczni, spawalni i niklowni pracownicy zatrudnieni przy obsłudze tłoczników, perforato-
rek zgrzewarki i grawerki, spawaniu, wytrawianiu i w trans-
porcie wewnętrznym, nastawiacze-rozdzielcy, galwanizerzy, 
operatorzy procesów chemicznych 

, 

31 Oddział produkcji proszków brązu pracownicy zatrudn i~mi przy obsłudze : 

- pieców indukcyjnych " Berlec", 

- komór rozpylania, 

- przesiewarki proszków, 

- mieszalnika proszków 
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UCHWAlA Nr 162 RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 grudnia 1991 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych 
przeniesionym do pracy w innej miejscowości. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 
31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 
132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 
20, poz. 121 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 
i Nr 95, poz. 425) Rada Ministrów uchwala, co następuje : 

§ 1. W uchwale nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 lis
topada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących praco
wnikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy 

w innej miejscowości (Monitor Polski Nr 30, poz. 258, 
z 1985 r. Nr 8, poz. 66, z 1986 r. Nr 19, poz. 139, z 1987 r. Nr 
9, poz. 82, z 1988 r. Nr 3, poz. 21, z 1989 r. Nr 4, poz. 43, 
z 1990 r. Nr 33, poz. 263 i Nr 49, poz. 375 oraz z 1991 r. Nr 9, 
poz. 64) w § 10 w ust. 1 wyrazy" 16000 zł" zastępuje się 
wyrazami" 19000 zł". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 grudnia 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 6 grudnia 1991 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych 
zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 oraz w związku z art. 21 
ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe 
(Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, 
poz. 155, Nr 60, poz. 253 i Nr 100, poz. 442) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwiet 
nia 1990 r. w sprawie określenia instytucji finansowych oraz 
instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku 

odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach 
obcych (Monitor Polski Nr 22, poz. 173 i z 1991 r. Nr 5, poz. 
31) w § 1: 

1) pkt 1 skreśla się, 

2) w pkt 3 po lit. f) kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje lit. g), h), i), j) w brzmieniu : 

"g) AGF Ubezpieczenia Spółka Akcyjna, 




