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6} Kierownik sekcji w ' bezwydzialowym 
wyższym 8t.ądi~ nauczycielskim .. 

7} Kierownik terenowego oddziału wy-
działo~vego , . 

8) Kierownik ośrodka metodycznegcl 

9) Kierownik zakładu (kliniki w dyscypli
nachmedycznych) we wchodzącego 

w sldad katedry i zatrudniającego j>o· 
nad 10 nauczycieli akademickich lub 
pracowników naukowo-badawczych 

10) -Kie.rownik-dzialu: wyda wniczego, pro g-
ramowego 

11) Zastępca dyrektora bibliotl\ki głównej 

12) Zastępca kierO\vnika międzyresortowe- ' 
go lub międzyuczelnianego ośrodka me
todycznego 

5:. ~ , 
13) Zastępca dyrektora międzyresbrto'i.vego 

, lub międzyuczelnianego iust yt utu (za
ldad11;' ośrodka) 

." ',ć' . 
14) 'Zastępca dyrektora studium zorgani2o-

,wanego jako samodzielna jednostka 

15) Kierownik grup"Y problemowej złożonej 
z e.o~ad 10 nauczycieli akademickich'- . -, . 

i pta~wiiikó'" naukowo-badawczych 

l) Kierownik pracowni, laboratorium, mu
zeum, ogrodu botanicznego,. ,nie ,wcho-. 
dzących, w , sklad instyt'utu, katedry" 
~zespołu przedmiotowego lub zakladu 

. , (ośro~ka) 

• _ ;", i. 

7oo-i300 

Poz. 1 

'1 

-
8, 

Funkcja 

2) Kierownik oddzialu lub sekcji II' bil;lio
tece głównej, sekcji - programowej 
w dziale programowym 

3) Kierownik naukowo,dydaktyczny te-o 
renowego punktu konsultacyjnego dla 
uczestn,ików studiów dla pracujących 

4) Kkrownik studium praktycznej nauki 
jozyków obcych, kierownik studiu fll . 
wycho~ania fizycznego 

Kierownik studium wiejskiego gospodarstwa 
a:iJIli.o~ego ' w wyższej szkole" ro'lniczej', ~a . 
stępca ki~rowllika ~tudium p~aktycznej n~, 
uki jozyków obcych, kierownik międzywy
działowego studium kultura!no~oświatowego 
w szkole wyższej 

Zastępca: kierownika studium· w>,chowania 
fizycznego, kierownik zesl'ólli lektorów 

I, Miesięcznie złotych 

,500-1000 

400-800 

7) W § 16' ust. 1 wyrazy: "profeso rowi lub docentowi" 
' zastępuje się' wyrazami: "nauczyc ieldwii na uczyc ielo

wi akademickiemu". 

§ 2. Rozporządzenie wchodz(w życie z dniem oglósz~- . 
nla z motąoddnia ' l września 1978 r. w stosunku do nau
czycieli oraz od etnia l pażdziernika 1978 r. w stosunku do 
nauczycieli akademickich. 

; ",' . 
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ROZPORZĄDZeNIBPREZESA RADY MINISTRÓW 

, " ... .. . 
,.' !. Z dnIa 29 wtzeŚnia 1978 r. 

..... ....... 
·t . . . . .. '-~':" ' .•• 

w sprawie ustalenia sledzib .. 1 obszaru właściwości okręgowycb komlsJl·,ubłtraiowycb; , I 

.' '1' 

Na ~ podstawie' art. 7 ust. 3 u~taWy z dnia' 23 paździer
nika 1~}75 r. o Państwowym Arbit~az u ' Oospodarczym 
!Dz. U. Nr 3~, poz. 183) zarządia się, co następuje: 

'nla, bępą rozpoznane przez' bkręgowe komisje arbitrażowe 
wlaśdwe według przepisów .rozporządzenia. 

§ 1. Siedziby I .obszar wla~c i'vV'oŚci ' o-kg,g~~~ych komie 
',' sji arbitrażowy,chokreśla zalączl1ik <i,o rozporządzenia. 

§"3. Traci moc rozporządzen'ie Ministra Finansów 
i dnia 26 cze'rwca 1975 r. w sp ra wie ustalenia s,iedzib 
j właściWości teryt or ićrlnej okręgowyc h komisji arbitrażo
wych (Dz. U. z; 1975 r. Nr 23, ppl.. 125)." 

,::; 

§ 2. Spr~\vy. wszczę te zgodnie z dotychczl;lsowym~ 
przepisami w ~ Ok:ręgowych . komisjach a ~bitrażowych w 
Piotrkowie Trybunalsk im i Płocku; w, ,kIÓr.ych. postępowa: 
nia nie ukończono do dnia 'wejścia ' i; żY7ie .rozporządze~ 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
ni a 19,79 r. 

Prezes Rpdy Nipist '9.w:. W z.), ;Szyd/ak 

, o·r.; 
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Zaląciznik - do ,rozpofząd1.efłi·a- Pret:e- - ." 
sa Rady Ministrów z dmij. 29 wrześ- , . 
niil 1978 'r. (poz. 113). j ' 

LP·I 
l. 

'. 

2. 

3. 

". 
5. 

a. 
1. 

8. 

8. 
-

, ' 

/ 

I 
Słedziby I obszar właśdwoścł okręgowych komisji arbitrażowych. • 

, 

Siedziba Okręgowej I Wojewód:ttwo objęte 
Komisji Arbitrażowej ob'ttarem właściwości Lp. I Siedziba Okręgowej I Wojewóqztwo objęte 

Komisji Arbitrażowej obszaremI właściwości 

Białystok: \ bial0s:Łóckie, łomżyt\skie; . 10. Olsztyn olsztyńskie.~ ciec-hanowskie. 
suwalski. ostrołęckie 

Bydgoszc"l bydgoskie. pilskie 11. Opole opolskie, częstocho",,:skie 
f 

Gdańsk gdańskie. ell>lqsk ie 12. Poznań poznańskie. kaliskie. 

Katowice katowickie. (bielsk ie 

Kieke kieleckie. radoinskie, 
tarnobrzeskie 

konińskie. leszczyńsk.ie 

13. Rzeszów rzeszowskie. krośnieńskie. 
przemyskie 

Koszalin koszalińskie. słupskie 

Kraków miejskie krakowskie., 

14. Szczecin szczecińskie. 

15. Toruń tor~skie. włocla wskl. 

nowosądeckie. tarnowskie 

Lublin lu1;>elskie. 
bialsko-podlaskie. 

16. Wałbrzych l) wałbrzyskie. 

- jeleniogórskie, legnickie 

17. Warszawa stołeczne warszawskie, 
chełmskie-. zamojskie płockie. siedleckie 

tódt miejsk ie łódzkie. 18. Wrocław wrocla wskie 
, piotrkowskie. sierad2'!kie. 
\ skierniewickie 

-, . 

19. Zielona Góra ziel onogórskie. gorzowskie, 

l) Z tymczasową siedz ibą w Dzierżoniowie. 

. \ 
Opłata za prenumeratę - Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 400.-zł,-:póirocznie 250.- zł. . 

Opłata za prenum eratę załącznika do Dzlen~ika Ustaw wynosi rocznie 150,- zł. 

~renumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 31 paździer . 
nika. Prenumeratę moźna zgłaszać za I półrocze bieźącego pt,ku do dnia 31 marca, . 
za II półrocze bądź za cały bieżący rok - do. dnia 30 wrzeŚnfa. Do abonentów, którzy 
opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłki!, pierws~ych numerów c;łokonanazosla
nie z .opóźnlenlem, a ponadto zostaną policżone koszty przesyłkI. Opłata za prenume-

.~ ratę powinna być , dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym 
.. na konto Administracji WydawlJfctw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku 

Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1049-3157-222. Rachunków za prenumera tę 
nie wystawia się, Na odcinku wpłaty . naleźy podać dokładną nazwę Instytucji (bez 
skrótów), dokładny ,adres, 7. numerem · kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych 

egzemplarzy Dziennika Ustaw. ' 

Pojedyncze .egzemplarze Dziennika ~staw nabywać móżna VI puo'ktach spr~edaży 
w Warszawie: aL I ArmII Wojska Pols](lego 2/4. "Dom KsIIIŹkl" - Księgarnia 
PrawĄO-Ekonomlczn~ - ul. Zurawla l, kldsk "Domu Książki" w gmachu sądów -
al. Gen. ' Swlerczewsklego 127 .1 w kasach Sądów w ąlalymstoku, Biełs~ Białej, Byd
goszczy, Bytomiu, Cleszynl~, Częstochowiej Gdańsku, Gdyn.I, GlIwlcac~Kallszu, Kato
wicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, łodzi, Olsztynie, upolu, Ostrowie 
Wielkopolskim, Poznaniu, Radoml)!., . Rzeszowie. Słupcy, Szczecinie, Tarnowie: Toruniu. 
Wałbrzychu z tymczasowlI siedzi bą w Swidnlcy, Wrocławiu, Zamościu I Zielone} Górze. 

Reda~cja: Urząd Rad y Minist rów - Bluto Prawne, Warszawa, Al. UjazdowskleJ /3 . . 
. AdministracJa : Ad~ministracJa Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul.Powslńska 69/71 

. 00-979 Warszawa (skrytka . pocztqwa 81). tel. 28-90·01 w. 608 I 42-14-78 . . 

Tł oczono z- pole'cenla Prezesa Rady Mlnl;frćw 
w Zakladach Graficznych "Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3. 
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