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§ 1. Do organizacyjnie wyodrębnionego Zakładu Bada
wczo- .Rozwojowego Centrum Naukowo- Produkcyjnego 
Elektroniki Profesjonalnej RADWAR z siedzibą przy War
szawskich Zakładach Radiowych RAWAR, prowadzącego 
działalność , o której mowa wart. 2 ustawy z dnia 25 lipca 
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. 

z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464 oraz z 1992 r. Nr 
54, poz. 254) , stosuje się przepisy art. 18 i 19 tej ustawy. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE RADY M INISTRÓW 

z dnia 21 października 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji 
ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem 

służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania. 

Na podstawie art. 35 ustawy budżetowej na rok 1993 
z dnia 12 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 64) oraz art. 44 pkt 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz ie terytorialnym 
(Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191 , Nr 34, poz. 199, Nr 43, 
poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, 
poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz 
z 1993 r. Nr 17, poz. 78) zarządza się , co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 
1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu 
rządowej administracji ogólnej i specjalnej , które mogą być 

przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mie
niem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu 
przekazan ia (Dz. U. Nr 65, poz. 309, Nr 81, poz. 384 i Nr 92, 
poz. 426) w załączn i ku nr 2 w ust. 2 w pkt 3 dodaje się lit. s) 
w brzm ieniu : 

" s) Państwowa Filharmonia w Białymstoku;" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 października 1993 r. 

w sprawie obsługi administracyjnej, wysokości środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania 
Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz wysokości wynagrodzenia jej 

członków. 

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 
65, poz. 386) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Obsługę administracyjną merytorycznej działal 
ności Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Sto
pni Naukowych, zwanej dalej " Komisją", prowadzi Biuro 
Komisji. 

2. Nadzór nad działalnością Biura Komisji sprawuje jej 
przewodniczący. Przewodniczący jest przełożonym pracow
ników Biura Komisji. 

3. Pracą Biura Komisji kieruje dyrektor Biura, powoły
wany przez przewodniczącego Komisji w uzgodnieniu z Mi 
nistrem - Szefem Urzędu Rady Ministrów. Zakres kom
petencji dyrektora Biura Komisji określa jej przewodniczący . 

4. Pracowników Biura Komisji zatrudn ia przewodniczą 
cy Komisji. 

§ 2. Obsługę administracyjną Komisji w zakresie spraw 
finansowych i gospodarczych wykonują, stosownie do po 
trzeb, jednostki organizacyjne Ministerstwa Edukacji Naro
dowej . 

§ 3. 1. Wydatki związane z działalnością Komisji są 
pokrywane z budżetu państwa, w części dotyczącej Minister
stwa Edukacji Narodowej. 

2. Wysokość środków niezbędnych do działalności Ko
misji jest planowana corocznie w budżecie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej z przeznaczeniem ich w szczególności 
na wynagrodzenia recenzentów opracowujących opinie dla 
Komisj i, wynagrodzenia członków Komisj i i pracowników 
Biura oraz na wydatki związane z obsługą administracyjno-
- gospodarczą Komisj i. . 

§ 4. 1. Przewodniczący Komisji otrzymuje w danym roku 
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 75% 
maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 
zwyczajnego w uczelni, określonego w przepisach o wyna
gradzaniu naucżycieli akademickich obowiązujących w dniu 
31 grudn ia roku poprzedniego, zwanej dalej "stawką". 

2. Członkowie Komisji wykonujący obowiązki zastępcy 
przewodniczącego Komisji otrzymują miesięczne wynagro
dzenie ryczałtowe w wysokości 50% stawki. 

3. Członek Komisji wykonujący obowiązki sekretarza 
Komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokośc i 60% stawki. 

4. Pozostali członkowie Komisji otrzymują za I każdy 
dzień udziału w posiedzeniach organów Komisji wynagro
dzenie w wysokości 3% stawki. Za udział wtym samym dniu 
w posiedzeniach więcej niż jednego organu Kom isji przy
sługuje jedno wynagrodzenie. 



Dziennik Ustaw Nr 101 - 1750 - Poz. 464, 465 i 466 

§ 5. 1. Członkom Komisji uczestniczącym w pracach 
Komisji przysługują diety i inne należności za czas od
bywanych podróży na zasadach określonych w przepisach 
dotyczących podróży służbowych na obszarze kraju . 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do recen
zentów Komisji. 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ob
sług i administracyjnej, wysokości środków finansowych 

niezbędnych do funkcjonowania Centralnej Komisji do 
Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz wyso
kości wynagrodzen ia jej członków (Mon itor Polski Nr 36, 
poz. 264) . 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z dniem 1 lis
topada 1993 r. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 15 października 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji . 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 
107, poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza si ę, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 8 sierpnia 1991 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. 
Nr 81, poz. 361) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) broń palna: pistolety, rewolwery, broń gładkolufo -

3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) broń palną : pistolety, rewolwery, broń gładkolu 

fową i pistolety maszynowe,"; 

4) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) broń palną : pistolety, rewolwery, broń gładkolu 

fową, pistolety maszynowe, karabiny, karabinki 

i karabiny maszynowe," . 

wa, pistolety maszynowe, karabiny, karabinki, kara- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
biny maszynowe oraz granatniki,"; nia. 

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) broń palną : pistolety, rewolwery, broń gładkolu -

fową oraz pistolety maszynowe,"; Minister Spraw Wewnętrznych : A. Milczanowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 18 października 1993 r. 

o sprostowaniu błędów . 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. 

o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej " Monitor 

Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 

i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się następujące błędy: 

1. W taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do roz

porządzenia 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) w tekście " Ogólne reguły dotyczące wysokości stawek 

celnych" : 

a) w pkt 2 lit. b) zamiast " w załączniku nr 3" powinno 

być "w załączniku nr 4" , 

b) w pkt 3 lit. b) zamiast "pkt 2lit. a)" powinno być " pkt 

3 lit. a)", 

2) w kolumnie "Kod PCN" zamiast kodu PCN ,,1211 9980 O" 
powinien być kod PCN ,,12119080 O", 


