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2) szkół bibliotekarskich i animatorów kultury niepublicz
nych o uprawnieniach szkoły publicznej 

- zwanych dalej "szkołami" . 

§ 2. 1. Dotacji szkołom udziela Minister Kutury i Sztuki, 
zwany dalej organem dotującym , za pośredn ictwem Centrum 
Edukacji Artystycznej. 

2. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie 
wydatków związanych z działalnością dydaktyczną lub opie
kuńczo -wychowawczą· 

§ 3. 1. Dotacja przysługuje w wysokości do 50% wy
datków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego 
ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i kierunku 
kształcen ia , zwanych dalej "wydatkami" . 

2. Dotacje dla szkół : 

1) zatrudniających nauczycieli posiadających kwalifikacje 
określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie określenia szczegó
łowych kwal ifikacji wymaganych od nauczycieli szkół 
artystycznych (Dz. U. Nr 2, poz. 17) - ustala się 
w wysokośc i 30% wydatków, 

2) organ izujących co najmniej dwa razy w ciągu roku 
szkolnego imprezy prezentacyjne os iągnięć uczniów, 
które także spełniają warunek określony w pkt 1 - ustala 
się w wysokości 30% wydatków, 

3) wyróżniających się szczególnie wysokim poziomem 
działalności dydaktycznej i artystycznej, które ponadto 
spełniają warunki określone w pkt 1 i 2 - ustala się 
w wysokośc i 50% wydatków. 

3. Dotacje dla szkół, które nie spełniają żadnego z wa
runków, o których mowa w ust. 2, ustala się w wysokości 
20% wydatków. 

§ 4. 1. Dotacji udziela organ dotujący, o którym mowa 
w § 2, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej 
szkołę · 

2. Wniosek powinien być przedstawiony nie później niż 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania 
dotacji z powołaniem się na numer i datę zaśw iadczenia 

kuratora oświaty właściwego dla siedziby szkoły o wpisie do 
ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82 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), a także na 
numer i datę decyzji Min istra Kultury i Sztuki nadającej 
uprawnienia szkoły publicznej zgodnie z art. 87 tej ustawy. 

3 . Do wniosku należy dołączyć: 

1) dane o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, 
w tym objętych określoną formą działalności opiekuń
czo-wychowawczej, 

2) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzą
cych w liczbie uczniów, 

3) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazy
wana dotacja, zgodnie z danymi zawartymi w dokumen
tach wymienionych w ust. 2. 

§ 5. 1. Udzielenie dotacji powinno być poprzedzone 
sprawdzeniem danych określonych w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Dotacja przekazywana jest zaliczkowo, w terminach 
miesięcznych. 

§ 6. 1. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 4, 
sporządza i przekazuje organowi dotującemu - nie później 
niż w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca - roz
liczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku 
kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozda
wczego, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów. 

2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli 
wykorzystywania dotacji . 

§ 7. Organ dotujący planuje dotacje, o których mowa 
w rozporządzeniu , w swoim budżecie według następującej 
klasyfikacji budżetowej : dział 79 "Oświata i wychowanie", 
rozdział właściwy dla danego typu szkoły, § 48 " Pozostałe 
dotacje" . 

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

Minister Kultury i Sztuki : K. Dejmek 

588 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 15 listopada 1993 r. 

w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane bez 
recepty lekarskiej przez apteki działające w resorcie obrony narodowej, oraz szczegółowych zasad wydawa

nia przez te apteki leków i materiałów medycznych. 

Na podstawie art. 47 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy 
z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, 
mater iałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze 
farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 
16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do wydawania przez apteki działające w resorcie 
obrony narodowej środków farmaceutycznych i materiałów 
medycznych stosuje się przepisy § 1 i 2 oraz § 5-15 
zarządzen i a M in istra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn ia 
9 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceuty
cznych i materialów medycznych, które mogą być wydawane 
przez apteki bez recepty lekarskiej, oraz szczegółowych zasad 
wydawan ia przez apteki leków i materiałów medycznych 
(Monitor Polski Nr 42, poz. 421) . 

§ 2. 1. Wydawan ie leków gotowych i materiałów me
dycznych z apteki działającej w resorcie obrony narodowej 
jest dokonyw ane na podstawie recepty, zapotrzebowania 
uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycz -

nych albo bez recepty, jeżeli lek gotowy lub materiał medycz
ny jest zamieszczony w wykazie, o którym mowa w § 2 za
rządzenia wymienionego w § 1. 

2. Sporządzanie i wydawanie leku recepturowego 
w aptece działającej w resorcie obrony narodowej jest 
dokonywane na podstawie recepty lub etykiety aptecznej, 
stanowiącej odpis recepty lekarskiej . 

§ 3. 1. Zapotrzebowania, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
może dokonywać jednostka organizacyjna wojskowej służby 
zdrowia, dom emeryta wojskowego, placówka handlowa 
przedsiębiorstwa państwowego " Wojskowe Przedsiębiorst
wo Handlowe", kasyno wojskowe, bufet wojskowy, hotel 
wojskowy, internat wojskowy, wojskowy ośrodek wypo
czynkowy oraz lekarz, lekarz dentysta i lekarz weterynarii, 
starszy felczer i felczer wojskowej służby zdrowia. 

2. Zapotrzebowanie domu emeryta wojskowego może 
obejmować wyłącznie leki i materiały medyczne, których 
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zastosowanie wynika z rodzaju udzielanych przez ten dom 
świadczeń zdrowotnych . 

3. Zapotrzebowanie placówki handlowej przedsięb iors 
twa państwowego " Wojskowe Przed siębiorstwo Handlo
we" , kasyna wojskowego, bufetu wojskowego, hotelu wojs
kowego, internatu wojskowego oraz w ojskowego ośrodka 
wypoczynkowego może obejmować wyłączn ie leki i mate
riały medyczne objęte zestawami apteczek pierwszej pomo
cy w składzie ustalonym w normach branżowych producen 
tów, a także środki farmaceutyczne i materiały medyczne, 
którymi te jednostki organizacyjne mogą prowadzić obrót 

detaliczny stosownie do przepisów wydanych przez M inistra 
Obrony Narodowej na podstawie art. 47 w związku z art. 31 
ust. 4 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach 
farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hur
towniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 
452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211) . 

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

Minister Obrony Narodowej : P. Kołodziejczyk 

589 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 13 grudnia 1993 r. 

zmieniające rozporządzen ie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie 
wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży 

Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej . 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. 
o odszkodowan iach przysługujących w razie wypadków 
i chorób pozostających w zw iązku ze służbą w Milicji 
Obywatelskiej (Dz.U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 
79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181 oraz z 1989 r. Nr 
35, poz. 192) i w związku z art. 68 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) , art. 55 
ustawy z dnia 6 kwietn ia 1990 r. o Urzędzie Ochrony 
Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 
107, poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254), art. 73 ustawy 
z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 
78, poz, 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 
254 oraz z 1993 r. Nr 12, poz. 52) oraz w związku z art. 59 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 
i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie przyznawania i wypłaty 
odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób 
pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie 
Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz. U. Nr 29, poz. 129 i Nr 77, poz. 393) 
w § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 10 po wyrazach " dyrektorów biur (równorzęd
nych) Komendy Głównej Straży Granicznej i ich zastęp 
ców" po przecinku dodaje się wyrazy "Komendanta 
Granicznej Placówki Kontrolnej Warszawa - Okęcie 
i jego zastępców" oraz wyrazy "Komendanta Oddziału 
Administracyjno-Gospodarczego Komendy Głównej 
Straży Gran icznej i jego zastępców" zastępuje się wyra
zami " Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolen ia i je
go zastępców", 

2) w pkt 11 po wyrazach "pełniących służbę w Ko
mendzie Głównej Straży Granicznej" dodaje się wyrazy 
" i Granicznej Placówce Kontrolnej Warszawa-Okęcie", 

3) w pkt 12 wyrazy "Komendant Oddziału Administracyj
no-Gospodarczego Komendy Głównej Straży Granicz
nej" zastępuje się wyrazami "Komendant Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej". 

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

Minister Spraw Wewnętrznych : A. Milczanowski 

590 
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 grudnia 1993 r. 

o sprostowaniu błędu. 

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 następujący 
błąd : 

W dziale 87 taryfy 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) , w Uwagach dodatkowych, w pkt 1 zamiast 
wyrazów "pozycji nr 8706, 8707 i 8708" powinny być 
wyrazy "pozycji nr 8703, 8704 i 8706". 
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