
Dziennik Ustaw Nr 64 - 1179 Poz. 322, 323 i 324 

b) w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
pkt 14 w brzmieniu : 
,,14) naruszenie trybu postępowania przy składaniu 

zamówień i dokonywaniu wydatków na do
stawy towarów, wykonywanie usług i robót 
budowlano-montażowych, określonych w try
bie art. 42 ust. 3.", 

25) wart. 65 w ust. 2: 
a) dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu : 

,,2) komisje orzekające przy wojewodzie.", 
b) dotychczasowe pkt 2 i 3 otrzymują oznaczenie pkt 

3 i 4, 
26) wart. 66: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Przewodniczącego, jego zastępców i członków 

komisji powołuje i odwołuje właściwy minister 
lub wojewoda.", 

b) w ust. 4 wyrazy "art. 65 ust. 2 pkt 2" zastępuje się 
wyrazami "art. 65 ust. 2 pkt 3", 

27) wart. 70 w ust. 2 wyrazy "Ministrem-Kierownikiem 
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń" 
zastępuje się wyrazami "Przewodniczącym Komitetu 
Badań Naukowych". 

Art. 2. Ilekroć w przepisach ustawy - Prawo budżetowe 
jest mowa o poręczeniach , należy przez to rozumieć również 
gwarancje udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy na podstawie art. 23 ustawy - Prawo budżetowe . 

Art. 3. Jeżeli inwestycja przed wyłączeniem z wykazu 
inwestycji centralnych była finansowana z kredytu refinan
sowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski na ten cel 
bankowi kredytującemu inwestycję, jest ona finansowana 
w dalszym ciągu z udziałem takiego kredytu, chyba że bank 
kredytujący inwestycję zrezygnuje z korzystania z kredytu 
refinansowego lub inwestycja może być kontynuowana bez 
udziału kredytu bankowego. 

Art. 4. Traci moc ustawa z dnia 23 października 1975 r. 
o udzielaniu poręczeń państwowych (Dz. U. Nr 34, poz. 
187). 

Art. 5. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy - Prawo 
budżetowe, z uwzględnieniem zmian wynikających z prze
pisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego 
tekstu. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

323 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 17 sierpnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich 
placówek dyplomatycznych i urzędó~ konsularnych. 

Na podstawie art. 47 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 1 992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 
1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysłu
gujących pracownikom polskich placówek dyplomaty
cznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 71, poz. 
307 i Nr 119, poz. 519) wprowadza się następujące zmia
ny: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do obywateli 

polskich: 

1) skierowanych do pracy w polskich przedsta 
wicielstwach dyplomatycznych i urzędach 
konsularnych, zwanych dalej "placówkami", 

2) pracowników placówek będących członkami 
rodzin osób, o których mowa w pkt 1, 

3) pracowników płacówek będących członkami 
rodzin pracowników skierowanych do pracy 
w przedstawicielstwach polskich jednostek 
organizacyjnych za granicą.", 

2) dodaje się § 24b w brzmieniu: 
,, § 24b. Wynagrodzenie walutowe, o którym mowa 

w § 4 ust. 1, w 1992 r. ustala się w wysokości 
ustalonej w 1991 r.". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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z dnia 24 sierpnia 1992 r. 

w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych na wrzesień 1992 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 1, poz. 1 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. Ustala się współczynnik korygujący procentowy 

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na wrzesień 
1992 r. w wysokości 0,7. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 wrześ
nia 1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 


