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6 Bursy, internaty, szkolne schroniska młodzieżowe, półinternaty, ogrody jordanowskie, świetlice 
szkolne (w tym szkół specjalnych): 

a) dyrektor bursy 70--180 
b) wicedyrektor bursy 60--140 
c) kierownik internatu, dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego 40--100 
d) dyrektor ogrodu jordanowskiego, kierownik półinternatu, kierownik świetlicy szkolnej, 

dyrektor świetlicy dworcowej, zastępca kierownika internatu 20--80 

7 Pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy 
pozaszkolnej, planetaria: 
a) dyrektor pałacu młodzieży, planetarium i obserwatorium astronomicznego 80--190 
b) wicedyrektor pałacu młodzieży, dyrektor młodzieżowego domu kultury, międzyszkolnego 

ośrodka sportowego 50--130 
c) dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej (pozaszkolnej placówki specjalistycznej), kierownik 

zespołu artystycznego liczącego co najmniej 100 uczestników, wicedyrektor młodzieżowego 
domu kultury (międzyszkolnego ośrodka sportowego) 40--100 

d) kierownik działu, kierownik pracowni 30--70 

8 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze: 
a) dyrektor poradni, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 40--90 
b) wicedyrektor poradni 30--80 
c) kierownik f ilii 20--70 

9 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Edukacji Artystycznej, 
Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: 

a) dyrektor 100--250 
b) wicedyrektor, dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Edukacji Niestacjonarnej, Polonijnego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli 80--180 
c) kierownik pracowni lub innej równorzędnej jednostki organizacyjnej 60--110 
d) nauczyciel-instruktor w Centrum Metodycznym Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkol-

nictwa Medycznego 40--80 

10 Placówki doskonalenia nauczycieli: 
a) dyrektor wojewódzkiej i międzywojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli 70--220 
b) wicedyrektor wojewódzkiej i międzywojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli 60--150 
c) kierownik międzyszkolnej placówki doskonalenia nauczycieli, kierownik pracowni lub 

równorzędnej jednostki organizacyjnej wojewódzkich i międzywojewódzkich placówek 
doskonalenia nauczycieli 20--80 

11 Pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: 
a) dyrektor 80--170 
b) wicedyrektor 60--120 
c) kierownik filii, kierownik wydziału (innej równorzędnej jednostki organizacyjnej) 40--90 
d) nauczyciel - bibliotekarz - instruktor 30--60 

12 Ośrodki dokształcania zawodowego, ośrodki szkolenia zawodowego, ośrodki politechniczne: 
a) dyrektor wojewódzkiego ośrodka dokształcania zawodowego, wojewódzkiego ośrodka 

politechnicznego 70--150 
b) wicedyrektor wojewódzkiego ośrodka dokształcania zawodowego i ośrodka politechnicz-

nego oraz dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego 50--100 
c) kierownik fili i ośrodka politechnicznego i wicedyrektor ośrodka szkolenia zawodowego 40--90 

*1 Dotyczy dyrektorów szkół i kierowników warsztatów funkcjonujących w ramach organizacyjnych specjalnych ośrodków szkolno
-wychowawczych. 

ul Dotyczy zastępcy kierownika internatu i zastępcy kierownika warsztatu, w których liczba wychowanków (uczniów) przekracza 200. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 28 października 1994 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia 
rejestracyj nego. 

Na podstawie art. 9 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, 

, 

poz. 599) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) 
zarządza się, co następuje: 

• • 



• 
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§ 1. W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 
1993 r. w sprawie określenia podatników nie mających 
obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Monitor 
Polski Nr 11, poz. 74) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 2 wyrazy" 1 00 mln zł" zastępuje się wyrazami 
,,10 tys. zł"; 

2) w pkt 3 wyrazy ,,500 mln zł" zastępuje się wyrazami 
,,50 tys. zł" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Finansów: G. W. Kołodko 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 3 listopada 1994 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podej
mowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. 

Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78 i z 1993 r. Nr 
28, poz. 127) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 paź
dziernika 1991 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmie-

rzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Moni
tor Polski Nr 38, poz. 272) w załączniku nr 2 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) na stronie 2 wyrazy ,,60.000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,6 zł", 

2) na stronie 6 wyrazy ,,60.000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,6 zł" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 2 listopada 1994 r. 

w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 października 
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Kępa Rakowska" wyspy, piaszczyste łachy oraz wody rzeki 
Wisły, o powierzchni 120 ha, położone w gminach Iłów 
i Wyszogród w województwie płockim. 

2. W skład rezerwatu przyrody wchodzą: 

1) obszary o powierzchni 65 ha, położone w granicach 
administracyjnych gminy Wyszogród: 

a) oznaczone w ewidencji gruntów wsi Drwały jako 
działka nr 271 (część) - o powierzchni 22 ha, 

b) oznaczone w ewidencji gruntów wsi Rakowo jako 
działka nr 312 (część) - o powierzchni 43 ha, 

2) obszary o powierzchni 55 ha, położone w granicach 
administracyjnych gminy Iłów: 

a) oznaczone w ewidencji gruntów wsi lady jako 
działka nr 152 (część) - o powierzchni 38 ha, 

b) oznaczone w ewidencji gruntów wsi Arciechów jako 
działka nr 129 (część) - o powierzchni 17 ha . 

§ 2. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Kępa Antonińska" wyspy, piaszczyste łachy oraz wody rzeki 
Wisły, o powierzchni 475 ha, położone w gminach Wyszog
ród, Mała Wieś i Iłów w województwie płockim. 

2. W skład rezerwatu przyrody wchodzą: 

1) obszar o powierzchni 155 ha, położony w granicach 
administracyjnych gminy Wyszogród, oznaczony 
w ewidencji gruntów wsi Rakowo jako działka nr 312 
(część), 

2) obszary o powierzchni 55 ha, położone w granicach 
administracyjnych gminy Mała Wieś: 
a) oznaczone w ewidencji gruntów wsi Podgórze jako 

działka nr 277 - o powierzchni 34 ha, 
b) oznaczone w ewidencji gruntów wsi Podgórze-Par

cele jako działka nr 258 - o powierzchni 21 ha, 

3) obszary o powierzchni 265 ha, położone w granicach 
administracyjnych gminy Iłów: 
a) oznaczone w ewidencji gruntów wsi Kępa Karolińska 

jako działka nr 58 (część) - o powierzchni 1 ha, 
b) oznaczone w ewidencji gruntów wsi lęg - Sucho

dół jako działki nr: 212, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228 - o powierzchni 202 ha, 

, 


