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USTAWA 

z dnia 12 grudnia 1992 r. 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo celne. 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o zmianie 
ustawy- Prawo celne (Dz. U. Nr 73, poz. 320) wart. 2 w ust. 
1 wyrazy ,,30 czerwca 1992 r." zastępuje się wyrazami ,,30 
czerwca 1993 r.". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 1992 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 31 grudnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewo
zów autobusowych i kolejowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, 
poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 11 O, poz. 475 
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 33, poz. 143 i Nr 64, poz. 
322) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 
1992 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych 
do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych 
(Dz. U. Nr 55, poz. 269) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 3 kwotę" 1.205 zł" zastępuje się kwotą 
,,1.451,7 zł", 

2) w § 3 w ust. 2 kwotę ,,81,7 zł" zastępuje się kwotą 
,,78,34 zł", 

3) skreśla się § 6. 

§ 2. 1. Stawki dotacji przedmiotowych, o których mo
wa w § 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, stosuje się do 

przewozów realizowanych od dnia 1 listopada 1992 r., 
a stawki dotacji przedmiotowych, o których mowa w § 1 pkt 
2 - do przewozów realizowanych od dnia 1 stycznia 1992 r. 

2. Uzupełniające rozliczenie z budżetem należnych do
tacji przedmiotowych. o których mowa w § 1 pkt 1 niniej
szego rozporządzenia. za okres od dnia 1 listopada do dnia 31 
grudnia 1992 r. oraz dotacji przedmiotowych. o których 
mowa w § 1 pkt 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 
grudnia 1992 r. powinno być dokonane przy rozliczeniu 
dotacji przedmiotowych za miesiąc grudzień 1992 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do rozliczeń za 1992 r. dotacji 
przedmiotowych. skorygowanych niniejszym rozporządze
niem stosownie do § 1 i 2 tego rozporządzenia. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 24 grudnia 1992 r. 

w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych. 

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95. poz. 425 oraz 
z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54. poz. 254) zarządza się. co 
następuje: 

§ 1. Szkoły artystyczne publiczne i niepubliczne o upra-
wnieniach szkół publicznych dzielą się na: 
1) szkoły artystyczne I stopnia, 

2) szkoły artystyczne II stopnia, 

3) szkoły bibliotekarskie i animatorÓw kultury. 

§ 2. 1. Szkoły artystyczne I stopnia obejmują: 

1) podstawowe szkoły muzyczne, dające wykształcenie 
ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz podstawy 
wykształcenia muzycznego, 

2) szkoły muzyczne I stopnia. dające podstawy wykształ
cenia muzyeznego. 

2. Podstawowe szkoły muzyczne, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, w zakresie kształcenia ogólnego realizują 
minimum programowe ośmioklasowej szkoły podstawowej. 
a nauka w tych szkołach stanowi realizację przez uczniów 
ustawowego obowiązku szkolnego. 

§ 3. 1. Szkoły artystyczne II stopnia są średnimi szkoła
mi zawodowymi i obejmują: 

1) szkoły baletowe, dające wykształcenie średnie ogólne 
i baletowe z możliwością uzyskania świadectwa doj
rzałości, 

2) licea muzyczne, dające wykształcenie średnie ogólne 
i muzyczne z możliwością uzyskania świadectwa doj
rzałości. 

3) licea sztuk plastycznych, dające wykształcenie średnie 
ogólne i plastyczne z możliwością uzyskania świadect
wa dojrzałości. 

......... 

.c . 
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4) szkoły muzyczne II stopnia, dające wykształcenie średnie 
muzyczne, 

5) policealne szkoły artystyczne, dające możliwość uzupeł
nienia średniego wykształcenia ogólnego o wykształcenie 
średnie artystyczne, 

6) pomaturalne szkoły artystyczne. 

2. Szkoły baletowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
w zakresie kształcenia ogólnego realizują w klasach l-V 
minimum programowe klas IV-VIII szkoły podstawowej, 
a nauka w tych klasach stanowi realizację przez uczniów 
ustawowego obowiązku szkolnego. 

§ 4. Szkoły bibliotekarskie i animatorów kultury są śred
nimi szkołami zawodowymi i obejmują: 

1) pomaturalne studia bibliotekarskie, dające możliwość 
uzupełnienia średniego wykształcenia ogólnego o wy
kształcenie średnie zawodowe, 

2) pomaturalne studia animatorów kultury, dające możli
wość uzupełnienia średniego wykształcenia ogólnego 
o wykształcenie średnie zawodowe. 

§ 5. 1. Zasadą działania szkół artystycznych jest rozwój 
zdolności ucznia w zindywidualizowanym procesie nauczania. 

2. Organizację pracy publicznych szkół artystycznych 
określają ramowe statuty, a czas trwania nauki - ramowe 
plany nauczania, ustalone w odrębnych przepisach. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Kultury i Sztuki: P. Łukasiewicz 
Kierownik Ministerstwa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 23 gfUdnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyp
linarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożar
nej (Dz. U. Nr 52, poz. 243) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) wobec mianowanych w jednostce ratowniczo-gaś

niczej: 
a) w I instancji - właściwy miejscowo komendant 

rejonowy Państwowej Straży Pożarnej, 
b) w II instancji - właściwy miejscowo komendant 

wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej", 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych strażaków 

powoływanych na stanowiska służbowe są właściwi: 
1) wobec zastępców komendantów rejonowych 

Państwowej Straży Pożarnej oraz dowódców jed
nostek ratowniczo-gaśniczych: 

a) w I instancji - właściwy miejscowo komen
dant wojewódzki Państwowej Straży Pożar
nej, 

b) w II instancji - Komendant Główny Państ
wowej Straży Pożarnej, 

2) wobec zastępców komendantów wojewódzkich, 
komendantów szkół aspiranckich i podoficerskich 
Państwowej Straży Pożarnej oraz ich zastępców, 
a także komendantów rejonowych: 
a) w I instancji - Komendant Główny Państ

wowej Straży Pożarnej, 
b) w II instancji - Minister Spraw Wewnętrz

nych, 
3) wobec Komendanta Głównego i jego zastępców, 

dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych 
Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców oraz 
Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
i jego zastępców, a także komendantów wojewó
dzkich - Minister Spraw Wewnętrznych . " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Milczanowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 30 grudnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 71 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. przez strażaka pełniącego służbę w systemie zmiano-
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z wY!"!1 powinien być najbliższy dzień planowanej służ-
1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje: by. , 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie urlopów strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 52, poz. 245) wprowa
dza się następujące zmiany: 
1) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Terminem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego 

2) w § 11 w ust. 1 w pkt 1-4 po wyrazie "dni" dodaje się 
wyraz "kalendarzowych". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Milczanowski 
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