
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 października 1993 r. 

TREŚC: 
Poz.: 

ROZPO RZĄDZ EN lA RADY M I N ISTRÓW: 

417 - z dnia 23 września 1993 r. w sprawie ustalenia stanowisk prokuratorów, asesorów i aplikantów 
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, równorzędnych pod względem uposażeń 
w stosunku do odpowiednich stanowisk w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokura-
tury 1657 

418 - z dnia 23 września 1993 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre 
towary elektroniczne przywożone z zagranicy . 1658 

419 - z dnia 23 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji 
z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżeto-
wej 1659 

420 - z dnia 28 września 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania 
przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej . 1659 

421 - z dnia 28 września 1993 r. VII sprawie powszechnej samoobrony ludności . 1662 

ROZPO RZĄDZ EN lA: 

422 - Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów 
i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania 
tych kas przez podatników 1663 

423 - Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie zakazu sponsorowania 
określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania . 1664 

417 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 września 1993 r. 

Nr 91 

w sprawie ustalenia stanowisk prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyj
nych prokuratury, równorzędnych pod względem uposażeń w stosunku do odpowiednich stanowisk 

w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. 

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 20 czer
wca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, 
poz. 103, Nr 55, poz. 234, Nr 100, poz. 443 i Nr 113, 
poz. 491 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 213) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. Ustala się. dla określenia uposażeń, wykaz stano
wisk prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych 
jednostek organizacyjnych prokuratury, równorzędnych 

w stosunku do odpowiednich stanowisk prokuratorów, 
asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organiza
cyjnych prokuratury, stanowiący załącznik do rozporządze
nia . 

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

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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Załącznik do rozporządzenia Rady M inis
trów z dnia 23 września 1993 r. (poz. 
417) 

WYKAZ STANOWISK (FUNKCJI) PROKURATORÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY, RÓWNORZĘDNYCH W STOSUNKU DO ODPOWIEDNICH STANOWISK 
(FUNKCJI) PROKURATORÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

PROKURATURY - DLA OKREŚLENIA UPOSAŻEŃ 

Lp. 

2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 
11 
12 

13 

Stanowisko (funkcja) w wojskowych jednostkach organizacyjnych 
prokuratury 

2 

Naczelny Prokurator Wojskowy 

zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego 
szef oddziału Naczelnej Prokuratury Wojskowej 
zastępca szefa oddziału, główny specjal ista w Naczelnej Prokuraturze 
Wojskowej 
prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej 

prokurator okręgu wojskowego, rodzaju sił zbrojnych 
zastępca prokuratora okręgu wojskowego, rodzaju sił zbrojnych 

prokurator prokuratury okręgu wojskowego, rodzaju sił zbrojnych 

wojskowy prokurator garnizonowy 
zastępca wojskowego prokuratora garnizonowego 
prokurator wojskowej prokuratury garnizonowej 
asesor prokuratury rodzaju sił zbrojnych, wojskowej prokuratury gar
nizonowej 
aplikant prokuratury rodzaju sił zbrojnych, wojskowej prokuratury gar
nizonowej 

418 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 wrześn ia 1993 r. 

Stanowisko (funkcja) w powszech
nych jednostkach organizacyjnych 
prokuratury oraz prokuratorów dele
gowanych do Ministerstwa Spra-

wiedliwości 

3 

Zastępca Prokuratora Generalnego 
prokurator prokuratury apelacyjnej 
delegowany do Ministerstwa Spra
wiedliwości i pełniący funkcje: 
- dyrektora departamentu 
- wicedyrektora departamentu 

- naczelnika wydziału 
- głównego specjal isty 

proku rator wojewódzki 
zastępca prokuratora wojewódzkie
go 
prokurator prokuratury wojewódz
kiej 
prokurator rejonowy 
zastęp~a prokuratora rejonowego 
prokurator prokuratury rejonowej 

asesor 

aplikant 

w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone 
z zagranicy. 

Na podstawie art. 9 pkt 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. Do dnia 31 grudnia 1993 r. ustanawia się do
datkowe kontyngenty wartościowe na przywóz niektórych 
towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie 
ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary 
przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 8, poz. 38 i Nr 51, poz. 
239), dla których ustala się preferencyjne stawki celne 
w wysokości określonej w załączniku do niniejszego roz 
porządzenia . 

§ 2. W zakres ie uregulowanym w § 1 : 

1) nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie 
celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł 
na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 51 , poz. 
235, Nr 56, poz. 253 i Nr 79, poz. 369), 

. 2) stosuje się dodatkowo cło pobierane według stawki 
celnej , o której mowa w § 5 rozporządzenia powołanego 
w pkt 1. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: H Suchocka 


