
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 sierpnia 1993 r. 

TREŚC: 
Poz.: 

UMOWA MIĘDZYNARODOWA 

335 - Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierski ej o współpracy 
kulturalnej i naukowej, podpisana w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r. . . . 1401 

336 - Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej , 
podpisanej w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r. 1404 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

337 - z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne . 1404 

ROZ PO RZĄDZEN lA: 

338 - Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie rejestracji odbiorników rad iofonicznych 
i telewizyjnych . . . . . . . . . 1405 

339 - Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracj i 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych . . . . . . . . . . 1405 

340 - Ministra Łączności z dnia 161ipca 1993 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz 
warunków wzajemnej współpracy urządzeń , linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używa -
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1407 

OBWIESZCZENIE 

341 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1993 r. o sprostowaniu błędów . 1408 

335 

Nr 70 

UMQWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ 

o współpracy kulturalnej i naukowej, 

podpisana w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości : 

W dniu 13 października 1992 r. została podpisana w Budapeszcie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej w następującym brzmien iu: 

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Węgierskiej 

o współpracy kulturalnej i naukowej 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Węgier
skiej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", 

- kierując się pragnieniem dalszego rozwijania i pogłębia 

nia wszechstronnej współpracy między Rzecząpospolitą 
Polską i Republiką Węgierską, zgodnie z Układem 
o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy między 
Rzecząpospolitą Polską i Republiką Węgierską, pod 
pisanym 6 października 1991 r., 

przekonane, że współpraca kulturalna i naukowa oraz 
szerokie kontakty międzyludzkie przyczyniają się do 
wzbogacania kultur narodowych obu Państw oraz do 
pogłębiania i rozwijania tradycyjnej przyjaźni między 

narodem polskim i węgierskim, połączonych wspólnotą 

losów historycznych i wspólnym rodowodem kultury 
europejskiej, 

- pragnąc przyczynlac się przez współpracę kulturalną 
i naukową do zbliżenia między narodami i wzajemnego 
zrozumienia oraz do utrwalania pokoju, bezpieczeństwa 
i likwidacji napięć na kontynencie europejskim zgodnie 
z celami i zasadami Aktu Końcowego Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w Europie oraz innych doku 
mentów procesu helsińskiego, 

- wiedzione wspólnym pragnieniem wniesienia swego 
wkładu do budowy tożsamości kulturalnej Europy oraz 
do autentycznego zbliżenia narodów i państw Europy 
Środkowo -Wschodniej , na podstawie przyjętej w Wy
szehradzie Deklaracji o współpracy Rzeczypospolitej 
Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej 
i Republiki Węgierskiej, w dążeniu do integracji europej 
skiej. 

uzgodniły co następuje : 
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Artykuł 1 

Umawiające się Strony będą wspierać wszechstronną 
współpracę w dziedzinie kultury i sztuki, nauki, szkolnictwa, 
informacji i środków masowego przekazu, ochrony środowi
ska, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz wzajem
nych kontaktów między młodzieżą. 

Artykuł 2 

Umawiające się Strony będą popierać inicjatywy i formy 
wszechstronnej współpracy podejmowane przez państwo
we, społeczne i prywatne instytucje, organizacje i stowarzy
szenia oraz osoby indywidualne na rzecz realizacji celów 
niniejszej umowy i tworzenia wspólnych polsko-węgierskich 
organizacji i fundacji służących zbliżeniu narodów obu 
Państw . 

Artykuł 3 

Umawiające się Strony będą popierać inicjatywy powo
ływania ponadnaroJowych i międzynarodowych uczelni, 
ośrodków i instytucji naukowych i kulturalnych w celu 
lepszego poznania i zbliżenia państw regionu. 

Artykuł 4 

Za podstawową formę współpracy kulturalnej i nauko
wej między obu krajami Umawiające się Strony uważają 
bezpośrednią współpracę opartą na wzajemnych potrzebach 
i zainteresowaniach instytucji, organizacji , stowarzyszeń, 
miejscowości , samorządów itp. 

Umawiające się Strony będą popierać istniejące już 

kontakty bezpośrednie oraz działać w kierunku ich dalszego 
rozszerzania. 

Artykuł 5 

W celu podwyższenia jakości i efektywności współpracy 
naukowej Umawiające się Strony będą dążyć do oparcia jej 
na bezpośrednich porozumieniach zawieranych przez współ
pracujące placówki naukowe. 

Umawiające się Strony będą popierać inicjatywy nauko
wców, akademii nauk, placówek szkolnictwa wyższego 
i instytutów naukowo-badawczych, służące dynamicznemu, 
harmonijnemu i wielostronnemu rozwijaniu współpracy. 

Umawiające się Strony będą popierać wymianę pracow
ników naukowych, prowadzenie wspólnych badań, udos
tępnianie i propagowanie wyn ików tych badań, organizowa 
nie wspólnych imprez naukowych, wymianę informacji i do
kumentacji naukowej . 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na udzielanie 
pomocy placówkom i uczonym, prowadzącym badania nad 
językiem, historią, kulturą i sztuką drugiego kraju . 

Umawiające się Strony będą ułatwiać wzajemnie swym 
naukowcom dostęp do materiałów znajdujących się w bib
liotekach, archiwach, muzeach, instytucjach szkolnictwa 
wyższego i instytutach naukowych, korporacjach i stowarzy
szeniach oraz będą zapewniać możliwość prowadzenia ba
dań naukowych w tych instytucjach, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w swoich krajach. 

Artykuł 6 

1. Umawiające się Strony będą popierac I rozszerzać 
współpracę i wymianę w dziedzinie szkolnictwa, oświaty' 
i nauki oraz stwarzać odpowiednie warunki dIabezpośred
nich kontaktów między szkołami i instytucjami oświatowymi 
i naukowymi, w szczególności przez: 

a) wymianę pracowników nauki, nauczycieli ' i spec
jalistów z dziedziny oświaty, 

b) wymianę uczniów, studentów i stypendystów, 
c) wymianę programów nauczania, podręczników i in

nych materiałów dotyczących systemów szkolnict
wa i oświaty, 

d) współpracę w zakresie pomocy naukowych i dydak
tycznych. 

2. Umawiające się Strony, mając szczególnie na wzglę
dzie wydarzenia wspólnej przeszłości historycznej. będą 
wspierać naukę języka , literatury, kultury, historii i geografii 
drugiego Państwa w swych placówkach oświatowych, szko
łach, uczelniach i instytucjach kulturalno -oświatowych. 

3. Umawiające się Strony zwrócą szczególną uwagę na 
działalność i potrzeby katedr filologii polskiej i węgierskiej 
w swych uczelniach. Kontynuowane będzie wzajemne za
trudnianie lektorów na tych katedrach . Strony popierają 
zakładanie nowych katr':Jr i zgodnie ze swymi możliwościami 
będą rozszerzać zatrudnianie lektorów na tych katedrach. 

4. Umawiające się Strony będą popierać oraz kontynuo
wać współpracę w zakresie weryfikacji podręczników szkol
nych, publikacji encyklopedycznych i popularyzatorskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki historycznej, ge
ograficznej i kulturalnej drugiego Państwa . 

5. Umawiające się Strony będą realizowały porozumie
nia o wzajemnym uznawaniu świadectw, dyplomów i stopni 
naukowych. 

Artykuł 7 

Umawiające się Strony będą popierać i rozszerzać wy
mianę wartości kulturalnych, artystów i specjalistów, bezpo
średnią współpracę instytucji i organizacji kulturalnych oraz 
bezpośrednie kontakty między artystami obu krajów. 

Artykuł 8 

Umawiające się Strony będą popierać zainteresowanie 
dziedzictwem kulturalnym i współczesnymi osiągnięciami 
kulturalnymi drugiej Umawiającej się Strony. 

W tym celu Umawiające się Strony będą popierać , na 
zasadzie obopólnego zainteresowania i wzajemnych korzy
ści , wymianę i współpracę we wszystkich dziedzinach kul
tury i sztuki oraz stwarzać odpowiednie możliwości współ

pracy między organizacjami, instytucjami i osobami działają
cymi w tych dziedzinach. 

Umawiające s ię Strony będą popierać podejmowanie 
przez właściwe organy i instytucje rządowe oraz przez 
organizacje i instytucje pozarządowe przedsięwzięć służą
cych zbliżeniu narodów obu Państw, w szczególności przez: 

a) współpracę teatrów, instytucji muzycznych, literackich, 
plastycznych i filmowych, bibliotek, placówek sztuki 
użytkowej. domów kultury, muzeów, galerii, instytucji 
zajmujących się ochroną zabytków, przyrody i środowis
ka, współpracę osób i ich wymianę, wymianę doświad
czeń i materiałów ze wszystkich dziedzin kultury, 

b) wzajemne kontakty między stowarzyszeniami, uniami, 
związkami zrzeszającymi pisarzy, tłumaczy, kompozyto
rów, muzyków, artystów teatru, filmu, twórców telewi 
zyjnych i radiowych, architektów i innych artystów oraz 
historyków sztuki, 

c) tłumaczenie i publikację dzieł artystycznych, literackich 
i naukowych autorów drugiego Państwa, 

d) prezentację utworów artystycznych drugiego Państwa 
na scenach teatralnych, w salach koncertowych, wy
stawowych, w kinach, wydawnictwach, w telewizji 
i radiu, 
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okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie 
jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przez upływem 
danego okresu ważności . 

Sporządzono w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r. 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i węgier
skim, przy czym oba teksty mają jednakową moc. 

Z upoważnienia Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Krzysztof Skubiszewski 

Z upoważnienia Rządu 
Republiki Węgierskiej 
Geza Jeszenszky 

Po zapoznaniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że : 

- została ona uznana za słuszną w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 
- jest przyjęta , ratyfikowana i potwierdzona, 
- będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 27 listopada 1992 r. 

Min ister Spraw Zagranicznych : K. Skubiszewski L.S. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 lipca 1993 r. 

w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej 
o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z artykułem 22 Umowy między Rządem Rzeczypospol itej 
Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy 

kulturalnej i naukowej, podpisanej w Budapeszcie dnia 13 

październ i ka 1992 r., dokonane zostały przewidziane w tym 
artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa umowa 
weszła w życie dnia 17 czerwca 1993 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 lipca 1993 r. 

w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. 

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowan ia administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. 
Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 , z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, 
poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, 
z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, 
poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201 
oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. Od skarg na decyzje administracyjne pobiera się 
wpis stosunkowy albo stały . 

§ 2. 1. Wpis stosunkowy pobiera s ię w sprawach, któ
rych przedmiot dotyczy należności pieniężnych albo praw 
majątkowych, jeżeli wartość tych praw została określona 
w postępowaniu administracyjnym lub jeżeli jest oczywista. 

2. Wpis stosunkowy wynosi : 

1) przy wartości przedmiotu sprawy do 50000000 zł 
- 4%, nie mniej jednak niż 100000 zł, 

2) przy wartości przedmiotu sprawy ponad 50000000 zł do 
100000000 zł - 3%, nie mniej jednak niż 2000000 zł, 

3) przy wartości przedmiotu sprawy ponad 100000000 zł 
- 2%, nie mniej jednak niż 3.000000 zł. 

§ 3. 1. Wpis stały wynosi w sprawach z zakresu : 

1) budownictwa, nadzoru budowlanego, planowania 
przestrzennego, materiałów budowlanych, urbanistyki 
i architektury: 

a) jeżeli decyzja dotyczy obiektu budowlanego 
-100000 zł, 

b) jeżeli decyzja dotyczy innej sprawy - 500000 zł, 

2) dróg publicznych, ich utrzymania i ochrony, ruchu na 
drogach publicznych, komunikacji , łączności, żeglugi, 
transportu i spedycji: 

a) jeżeli decyzja dotyczy zezwolenia na lokalizowanie 
w pasie drogowym obiektów nie związanych z gos
podarką drogową lub potrzebami ruchu albo ze
zwolenia na zajmowanie pasa drogowego w związku 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
- 500000 zł, 

b) jeżeli decyzja dotyczy zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 1 000000 zł, 

c) w pozostałych przypadkach - 200000 zł, 

3) działalności gospodarczej - 1 000000 zł, 

4) ewidencji ludności, dowodów tożsamości, aktów stanu 
cywilnego, imion i nazwisk oraz obywatelstwa: 

a) jeżeli decyzja dotyczy obowiązku meldunkowego 
- 100000 zł, 


