DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24

września

Nr 64

1990 r.

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW:

373 -

z dnia 10 września 1990 r. w sprawie utworzenia
Spraw Wewnętrznych

374 -

z dnia 20 września 1990 r. w sprawie sposobu

Wyższej Szkoły

Policji oraz zniesienia Akademii
885

przejęcia

przez Skarb

Państwa majątku

Akademii Nauk

Społecznych

886

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A:
Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych
w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwośc i

886

Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia
prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie
wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia

887

377 -

Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 1990 r.
dokonanie czynności notarialnych

887

378 -

M inistra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady

888

379 -

Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych)
w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich
siedzib i obszarów właściwości

888

380 -

Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich
siedzib i obszarów właściwości

889

381 -

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 września 1990 r. w sprawie zasad stopniowego przekazywa nia kompetencji i mienia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa jednostkom Policji i Urzędu
Ochrony Państwa

890

382 -

Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia
towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za

375 376 -

zmieniające rozporządzenie

w sprawie

opłat

za

granicę

383 -

891

Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie
należności celnych pobranych od towarów przywiezionych l zagranicy i zużytych
towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą

Ministra

UCHWAŁA TRYBUNAŁU

384 -

trybu zwrotu
przy wyrobie
892

KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 12 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r.
o amnestii

892

373
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10

w sprawie utworzenia

Wyższej Szkoły

września

Policji oraz zniesienia Akademii Spraw

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r.
o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1987 r. Nr 27,
poz. 156) zarządza się, co następuje :

Wyższą Szkołę

Policji z siedzibą w Szczytnie,

2) znosi się Akademię Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Wewnętrznych.

§ 2. Zadaniem Wyższej Szkoły Policji jest prowadzenie:
działalności

1)

dydaktycznej w zakresie nauk i dyscyplin
policyjnych, prawa, kryminologii , kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych,

2)

kształcenia

§ 1. Z dniem 1 października 1990 r.:

1) tworzy się

1990 r.

kadry specjalistów w celu przygotowania do
w Policji stanowisk wymagających posiadania
wyższego wykształcenia zawodowego,
objęcia

-

Dziennik Ustaw Nr 64
3)

działalności

naukowo-badawczej w zakresie
nym w pkt 1.

określo

§ 3. 1. Słuchacze Wydziału Porządku Publicznego
Akademii Spraw Wewnętrznych z dniem utworzenia Wyższej
Szkoły Policji stają się za ich zgodą - słuchaczami tej
szkoły.

2. Słuchacze Wydziału Bezpieczeństwa Państwa Akademii Spraw Wewnętrznych mogą być przyjęci do Wyższej
Szkoły Policji, jeżeli zostali przyjęci do służby w Policji.
3. Słuchaczom, o których mowa w ust. 1 i 2, dotychczasowy okres studiów zalicza się odpowiednio.
§ 4. 1. Otwarcie likwidacji Akademii Spraw Wewnętrz

nych

nastąpi

działalności

Poz. 373, 374 i 375

886

z dniem 1 października 1990 r., a zakończenie
uczelni - z dniem 31 marca 1991 r.

2. W okresie likwidacji powinny być zakończone wszystkie prace związane z procesem kształcenia słuchaczy Wydziału Polityczno-Prawnego i przyznaniem tytułu magistra.
Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Absolwentom Akademii Spraw Wewnętrznych, którzy do dnia 31 marca 1991 r. ukończą studia w tej uczelni,
wydaje się dyplomy stwierdzające ukończenie studiów i n-adanie tytułu magistra określonej specjalności.
§ 5. 1. Stosunki pracy z cywilnymi nauczycielami
akademickimi oraz innymi pracownikami Akademii Spraw
Wewnętrznych zostaną rozwiązane do dnia 31 marca
1991 r.

2. Z cywilnymi pracownikami mianowanymi stosunki
pracy rozwiązuje organ, który był uprawniony do ich miano wania, a z pozostałymi pracownikami - komendant Akademii Spraw Wewnętrznyc~ .
§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11
sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Akademii Spraw
Wewnętrznych (Dz. U. Nr 34, poz. 233).
§ 7.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

374
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
września

z dnia 20

w sprawie sposobu

przejęcia

przez Skarb

Państwa majątku

§ 1. Majątek znoszonej Akademii Nauk Społecznych,
zwanej dalej "Akademią", przejmuje w imieniu Skarbu Pańs
twa Minister Edukacji Narodowej.

§ 2. 1. Minister Edukacji Narodowej ustanowi pełno
mocnika do spraw przejmowania składników majątku znoszonej Akademii, zwanego dalej "pełnomocnikiem".

1)

Pełnomocnik:

sporządzi w terminie do dnia 30 września 1990 r.:
a) bilans na dzień zniesienia Akademii (zestawienie
składników majątkowych oraz wierzytelności i zobowiązań),

b) plan finansowy kosztów znoszenia Akademii ,
2) zapewni

sporządzenie

odpowiedniej

dokumentacji

Akademii Nauk

Społecznych.

3) zapewni ochronę i utrzymanie w należytym stanie skład
ników majątku będących dotychczas w dyspozycji Akademii do czasu przekazania ich Ministrowi Edukacji
Narodowej,

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
1990 r. o zniesieniu Akademii Nauk Społecznych (Dz. U. Nr
44, poz. 256) zarządza się, co następuje:

2.

1990 r.

4) dysponuje, zgodnie z planem finansowym znoszenia
Akademii, środkami finansowymi znajdującymi się na
rachunku Akademii i przeznaczonymi na jej zniesienie
oraz etatam i w ilości określonej przez Ministra Edukacji
Narodowej.
3. Bilans i plan, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
zatwierdza Minister Edukacji Narodowej po porozumieniu
z Ministrem Finansów.
§ 3. Czynności związane z przejmowaniem majątku zostaną zakończone

§ 4.
szenia.

do dnia 31 marca 1991 r.

Rozporządzenie

przejęcia składników majątku,

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki.

375
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3

w sprawie utworzenia

sądów

września

1990 r.

apelacyjnych w Katowicach, Krakowie i
i obszarów właściwości.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. - Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198 i Nr 53. poz. 306)
zarządza się, co następuje:

Wrocławiu

oraz ustalenia ich siedzib

§ 1. Tworzy się następujące sądy apelacyjne oraz ustala
ich siedziby i obszary właśc i wości :

1)

Sąd Apelacyjny w Katowicach dla województw: bielskiego, częstochowskiego i katowickiego,

