
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 wr~eśnia 1993 r. 

TREŚĆ: 
Poz. : 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

389 - z dnia 31 sierpnia 1993 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie ustanowienia wolnych 
obszarów celnych 1557 

ROZPO RZĄDZ EN lA: 

390 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych . 1557 

391 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego 
wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą . 1558 

392 - Ministra Przemysłu i ' .t/i'. l.ldlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładach produkc}~, pr'zesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących 
roboty budowlano-monmżowe sieci gazowych . 1558 

389 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 sierpnia 1993 r. 

Nr 83 

uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych. 

W związku z opublikowaniem obwieszczenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1993 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu zniesionych z dniem 30 czerwca 1993 r. 
wolnych obszarów celnych (Dz. U. Nr 81 , poz. 383) oraz art. 
2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o zmianie ustawy 

'- Prawo celne (Dz. U. Nr 73, poz. 320 i z 1993 r. Nr 4, poz. 
15), na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 
60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 
21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. Uchyla się : 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. 
w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych 
(Dz. U. Nr 37, poz. 201 i z 1993 r. Nr 8, poz. 39), 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. 
w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego 
w Ustce (Dz. U. Nr 37, poz. 202), 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. 
w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego 
w Poznaniu (Dz. U. Nr 49, poz. 270) , 

4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
1990 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru cel
nego w Cieszynie (Dz. U. Nr 80, poz. 468). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 30 czerwca 1993 r. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 

390 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 25 sierpnia 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach 
publicznych . 

Na podstawie art. 12 ust. 2 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. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 
Nr 36, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany: 




