-

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.
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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,

-

Dziennik Ustaw Nr 64

887

2)

Sąd Apelacyjny w Krakowie dla województw: kieleckiego, krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego,

3)

Sąd

Apelacyjny we Wrocławiu dla województw: jeleniogórskiego, legnickiego, opolskiego, wałbrzyskiego
i wrocławskiego.

§ 2. Sądy wymienione w § 1 uzupełniają sieć sądów
apelacyjnych, utworzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia

-

Poz. 375, 376 i 377

sądów

apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku,
Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich
siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 56, poz. 335).
§ 3. Sądy apelacyjne wymienione w § 1 rozpoczynają
działalność

§ 4.
szenia.

z dniem 1

października

Rozporządzenie

1990 r.

wchodzi w

życie

Sprawiedliwości:

Minister

z dniem

ogło

A. Bentkowski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3

września

1990 r.

zmieniające rozporządzenie
Służby Więziennej

w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy
oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 39 i art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r.
Nr 29, poz. 149 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) oraz art. 61
i 72 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20,
poz. 85 i Nr 38 poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192
oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
6 lutego 1984 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia
emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich
rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu
tego zaopatrzenia (Dz. U. Nr 14, poz. 65) wprowadza się
następujące zmiany:

,,§ 1. Organem właściwym do ustalania prawa do zao-

patrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń
pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i do
wydawania decyzji w tych sprawach jest Centralny Zarząd Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości, zwany dalej "organem emerytalnym".
2)

rozdział

§ 2.
szenia.

3

skreśla się.

Rozporządzenie

wchodzi w

Minister

życie

Sprawiedliwości :

z dniem

ogło

A. Bentkowski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6
zmieniające rozporządzenie

września

w sprawie

opłat

Na podstawie art. 59 § 4 ustawy z dnia 24 maja 1989 r.
- Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, poz. 176 i Nr 73, poz.
436) oraz art. 44 ustawy z dnia 131ipca 1990 r. o prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia

23

października

czynności

1989 r. w sprawie opłat za dokonanie
notarialnych (Dz. U. Nr 60, poz. 358 i z 1990 r.

1990 r.

za dokonanie

czynności

notarialnych.

Nr 46, poz. 273) po § 15 dodaje
brzmieniu:

się §

15 1 w

następującym

,,§ 15 1 • Za dokonanie ogółu czynności notarialnych związa

nych z przekształceniem przedsiębiorstwa państwo
wego w spółkę pobiera się opłatę stałą w kwocie
3.000.000 zł."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia .

Minister

życie

po upływie 14 dni

Sprawiedliwości:

A. Bentkowski

