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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.

Stanowisko (funkcja) w wojskowych jednostkach organizacyjnych
prokuratury

Stanowisko (funkcja) w powszechnych jednostkach organizacyjnych
prokuratury oraz prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości

2

3
Zastępca

Naczelny Prokurator Wojskowy

2
3

zastępca

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

5

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

-

6
7

zastępca

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

zastępca

8

prokurator prokuratury

4

9
10
11
12
13

szef

oddziału

okręgu

wojskowego, rodzaju

si ł

zbrojnych

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

zastępca

naczelnika

wydziału

gł ó wnego

specjal isty

proku rator wojewódzki
prokuratora wojewódzkiego
prokurator prokuratury wojewódz kiej
prokurator rejonowy
zastęp~a prokuratora rejonowego
prokurator prokuratury rejonowej

asesor
aplikant

418
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23

wrześn i a

1993 r.

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 :

§ 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),

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1993 r. ustanawia się do datkowe kontyngenty wartościowe na przywóz niektórych . 2) stosuje się dodatkowo cło pobierane według stawki
towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia
celnej , o której mowa w § 5 rozporządzenia powołanego
Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie
w pkt 1.
ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni em ogło
przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 8, poz. 38 i Nr 51, poz.
239), dla których ustala się preferencyjne stawki celne szenia.
w wysokości określonej w załączniku do niniejszego roz porządzenia .
Prezes Rady Ministrów: H Suchocka
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WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ DODATKOWE KONTYNGENTY CELNE
Pozycja

Kod PCN

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do tych maszyn; czytniki magnetyczne lub optyczne,
maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich da nych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej :
- Pozostałe :
- - Urządzenia wejściowe lub wyjściowe , oddzielnie lub
wraz z pozostałym i częśc i ami systemu, zawierające
w tej samej obudowie urządzenia pamięci lub nie:
- - - Pozostałe! )

8471

8471

8471 92

* 8471 9290 O
8473

i akcesoria (z wyłączeniem pokrowców, futerałów
itp.) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do
maszyn z pozycji nr 8469 do 8472:
- Części i akcesoria do maszyn z pozycji nr 8471 :
- - Zespoły elektron iczne
- - Pozostałe

Wys.okoŚć

kontyngentu
60 mln USD

,
O

Części

8473

847330
84733010 O
84733090 O
l)

Stawka
prefe rencyjna

Wyszczególnienie

,

68 mln USD

O
O

,

nie dotyczy gotowych monitorów ekranowych monochromatycznych i kolorowych o przekątnej ekranu 14 i 15 ca l!.

ex 8471 9290 O -
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dn ia 23
zmieniające rozporządzenie

sowanie

września

w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinanprowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej.

działalności

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy z dn ia 5 stycznia
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz.
344) zarządza się , co następuje :

§ 1. W

załączniku

do

1993 r.

rozporządzenia

Rady Ministrów

z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zakresu i zasad
udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie
działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudże 
towej (Dz. U. Nr 44, poz. 193) dodaje się liczbę porządkową
5a w brzmieniu :

pozabudżetowej

Jednostka otrzymująca
dotacje

Przedmiot dotowania

1

2

3

4

,,5a

Gospodarstwa pomoc nicze

Warsztaty szkolne w zakładach
poprawczych
i schroniskach dla nieletnich

Koszty ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez warsz taty, tj . opłaty za centralne ogrzewanie i koszty zakupu opału,
jednak nie wyżej niż opłata , jaka wynikałaby z cen urzędowych stosowanych przy opłatach za centralne ogrzewanie"

Forma gospodarki

Lp.

§ 2.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia .

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

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.
Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospol itej

Polskiej (Dz. U. z 1992r. Nr4, poz. 16. Nr40, poz. 174i Nr54,
poz. 254) zarządza się, co następuje :

