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481 
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 7 października 1993 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków 
pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego. 

Na podstawie art. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 6, art. 21 
ust. 3, art. 24 ust. 2 oraz art. 36 ust. 7 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, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 
400 i Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, 
poz. 451) w związku z art. 48 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia 

niektórych praw i obowiązków pracowników administracyj
nych i obsługi Sądu Najwyższego (Monitor Polski Nr 30, poz. 
219 oraz z 1992 r. Nr 12, poz. 83 i Nr 32, poz. 220) załącznik 
nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do ni
niejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 września 1993 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

Załącznik do zarządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 paź
dziernika 1993 r. (poz. 481) 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 

Kategoria Miesięczna kwota 
zaszeregowania w złotych 

1 2 

I 1.300.000--1 .650.000 

" 1.350.000---1 .700.000 
III 1 .400.000--1 .800.000 
IV 1.450.000---2.000.000 
V 1 .500.000---2.200.000 
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1 2 

VI 1 .550.000-2.400.000 
VII 1 .600.000-2.600.000 
VIII 1 .650.000-2.900.000 
IX 1 .700.000-3.200.000 
X 1.800.000-3.500.000 
XI 1.900.000-3.800.000 
XII 2.000.000-4.200.000 
XIII 2.100.000-4.600.000 
XIV 2.200.000-5.000.000 
XV 2.400.000-5.400.000 
XVI 2.600.000-5.900.000 
XVII 2.800.000-6.400.000 
XVIII 3.100.000-6.900.000 
XIX 3.400.000-7.400.000 
XX 4.000.000-8.000.000 
XXI 4.600.000-8.600.000 

482 
UCHWAŁA Nr 86 RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 października 1993 r. 

w sprawie utworzenia rezerw mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zobowiązuje się właściwe organy państwowe 
do utworzenia rezerw mienia Skarbu Państwa na cele re
prywatyzacji. 

2. Rezerwy, o których mowa w ust. 1, tworzy się 
z mienia Skarbu Państwa pozostającego, na mocy odrębnych 
przepisów, w dyspozycji właściwych organów państwo
wych. 

§ 2. 1. Do rezerw, o których mowa w§ 1, przeznacza się: 

1) 5% akcji i udziałów w jednoosobowych spółkach Skar
bu Państwa przeznaczonych do prywatyzacji, 

2) odpowiednio większą niż określona w pkt 1 liczbę akcji 
(udziałów) Skarbu Państwa w spółkach, do których 
zgłoszono udokumentowane roszczenia reprywatyza
cyjne. 

2. Właściwy organ może włączyć do rezerw: 

1) akcje (udziały) Skarbu Państwa w innych spółkach niż 
określone w ust. 1, 

2) akcje i udziały Skarbu Państwa w spółkach utworzonych 
na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 
1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 
111, poz. 480). do których mienia zgłoszono udoku
mentowane roszczenia reprywatyzacyjne, w ilości zależ
nej od wysokości tego roszczenia, 

3) mienie przedsiębiorstwa państwowego nie rozdyspono
wane w trakcie jego likwidacji, jeśli do tego mienia 
zgłoszono udokumentowane roszczenie reprywatyza
cyjne. 

§ 3. Ewidencję akcji i udziałów przeznaczonych do 
rezerw prowadzą organy określone w § 1 . 

§ 4. Lasy i grunty leśne Skarbu Państwa pozostające 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. Nr 1 01, poz. 444 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 
i Nr 54, poz. 254) oraz nieruchomości rolne Skarbu Państwa 
wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu 
Państwa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państ
wa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464 
oraz z 1993 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 6, poz. 29), do których 
zgłoszono udokumentowane roszczenia reprywatyzacyjne, 
nie podlegają zbyciu do czasu wejścia w życie przepisów 
o reprywatyzacji, chyba że zbycie ma nastąpić na rzecz osoby 
zgłaszającej roszczenie reprywatyzacyjne. 

§ 5. Umowa o odpłatne lub nieodpłatne korzystanie 
z mienia przeznaczonego do rezerw oraz mienia, o którym 
mowa w § 4, powinna przewidywać możliwość jej roz
wiązania po wejściu w życie przepisów o reprywatyzacji. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 

483 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 5 października 1993 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych 
i zakładach wzajemnych. 

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. 
o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 
341 i z 1993 r. Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
30 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepi
sów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych 


