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dalej " tabelami" , objętych zbiorowym zarządzaniem , wy
znaczy spośród członków Komisji Prawa Autorskiego, zwa 
nej dalej "Kom isją", siedmioosobowy zespół orzekający 
arbitrów do rozpoznania wniosku, kierując się gatunkiem 
utworów, jak również rodzajem' korzystania z utworów 
(polem eksploatacji). których wniosek dotyczy. 

§ 2. 1. We wniosku o rozpoznanie sporu dotyczącego 
stosowania tabel strona wnosząca obowiązana jest wskazać 
arbitra ze swej strony, druga zaś strona w terminie 7 dnia od 
dnia otrzymania pisemnego wezwania - do wyznaczenia 
arbitra z jej strony. Do wezwania powinny być dołączone 
odpisy wniosku i jego załączn i ków . 

2. W wypadku bezskutecznego upływu terminu, o któ
rym mowa w ust. 1, Minister Kultury i Sztuki wyznacza arbitra 
z urzędu w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości 
o niewyznaczeniu arbitra przez stronę, biorąc pod uwagę 
gatunek utworów i rodzaj korzystania (pole eksploatacji) , 
którego sporne wynagrodzenie dotyczy. 

3. Tryb postępowania , o którym mowa w ust. 2, stosuje 
się odpowiednio do wyznaczenia superarbitra, jeżeli wy
znaczeni do składu zespołu orzekającego arbitrzy nie wy
znaczą superarbitra w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o wyznaczeniu ich arbitrami . 

§ 3. 1. Członek Komisji w wykonywaniu swych funkcji 
jest niezależny. 

2. Członek Komisji nie może bez ważnych powodów 
odmówić pełnienia funkcji arbitra lub superarbitra . 

§ 4. 1. Mandat członka Komisji trwa trzy lata. 

2. Przed upływem terminu określonego w ust. 1 członek 
Komisji podlega odwołaniu przez Ministra Kultury i Sztuki 
w wypadku: 
1) zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Komisji, 
2) skazania prawomocnym wyrokiem karnym za czyn po

pełniony z niskich pobudek lub pozbawienia praw 
publicznych, 

3) choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka 
Komisji przez okres nie krótszy niż rok. 

§ 5. Obsługę techniczno - administracyjną Komisji zape
wnia Biuro Praw Autorskich i Praw Pokrewnych, utworzone 
na podstawie odrębnych przepisów, zwane dalej "Biurem". 

§ 6. Rozpoznawanie spraw należących do właściwości 
Komisji podlega opłatom, które powinny być wniesione wraz 
z wnioskiem o ich rozpoznanie, w wysokości: 

1) dziesięc i okrotnego przeciętnego m iesięcznego wyna
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski" - o zatwierdzenie przedstawionych 
przez organizację zbiorowego zarządzania tabel wyna
grodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych 
wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem, 

2) pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 1 - o wskazanie organizacji właściwej , 
w przypadku gdy twórca lub artysta nie należy do żadnej 
organizacji lub nie ujawnił swojego autorstwa, 

3) pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 1 - o rozpoznanie sporu dotyczącego 
stosowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utwo
rów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym 
zarządzaniem . 

§ 7. W wypadku niewniesienia opłat. o których mowa 
w § 6, wraz z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, Biuro wzywa 
do ich uiszczenia w terminie tygodnia, a po bezskutecznym 
upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez biegu. 

§ 8. Niezależnie od opłat, o których mowa w § 6, zespół 
orzekający może zarządzić wpłacenie zaliczki na koszty 
przeprowadzenia ekspertyzy, jeżeli jej wykonanie uzna za 
niezbędne . 

§ 9. 1. Postanowienie końcowe powinno zawierać : da
tę wydania, skład zespołu orzekającego, oznaczenie stron 
i przedmiotu rozstrzygnięcia , treść rozstrzygnięcia oraz jego 
uzasadnienie. 

2. Orzeczenie jest podpisywane przez wszystkich człon
ków zespołu orzekającego, w tym członków przegłosowa 
nych. W wypadku braku podpisu członka zespołu orzekają
cego, superarbiter zespołu czyni na oryginale postanowienia 
wzmiankę o przyczynie braku podpisu. Orzeczenie przesyła
ne jest stronom w terminie m iesiąca od dnia wydania 
rozstrzygnięcia . 

3. W postanowieniu końcowym zespół orzeka o kosz
tach postępowania. 

4. Opłaty, o których mowa w § 6, zaliczki , o których 
mowa w § 8. oraz wpłaty z tytułu kosztów postępowania 
wnoszone są na rachunek Biura . 

§ 10. Projekt postanowienia przygotowuje superarbiter 
lub referent ze składu zespołu , wyznaczony przez superarbitra 
zespołu . 

§ 11 . 1. Za udział w orzekaniu w każdej sprawie członek 
zespołu orzekającego otrzymuje zryczałtowane wynagrodze
nie w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głó
wnego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej " Monitor Polski " . Superarbiter 
otrzymuje wynagrodzenie w potrójnej wysokości, z zastrze
żeniem ust. 2. 

2. Jeżeli projekt uzasadnienia postanowienia przygoto
wał referent wskazany przez superarbitra, obaj otrzymują 
wynagrodzenie w podwójnej wysokości . 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1995 r. 

Minister Kultury i Sztuki : K. Dejmek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 19 grudn ia 1994 r. 

w sprawie wysokości i sposobu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za okresy niepobierania zasiłku 
przez bezrobotnych z powodu osiągania przez małżonka dochodu przekraczającego dwukrotnie przeciętne 

wynagrodzenie. 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 października 
1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz.U . Nr 106, poz. 457, 

\ 
\ 

z 1992 r. Nr 21 , poz. 84 i Nr 78, poz. 394 oraz z 1994 r. Nr 43, 
poz. 165 i Nr 108, poz. 516) zarządza się, co następuje : 
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§ 1 1. Rejonowe urzędy pracy opłacają składkę na 
ubezpieczenie społeczne za okres niepobierania przez bez
robotnego zasiłku z przyczyny wymienionej wart. 22 ust. 1 
pkt 12 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu 
i bezrobociu, w kwocie odpowiadającej miesięcznie 22,5% 
kwoty zasiłku, jaki otrzymałby bezrobotny w przypadku nie
wystąpienia tej przyczyny. 

2. Składki opłacane są w trybie i na zasadach przewi
dzianych dla opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 
od wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 listopada 1994 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : L. Miller 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 19 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz 
świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. 

Na podstawie art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, 
poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 165) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości równoważ
ników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia 
pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służ-

bę zastępczą (Dz. U. Nr 31 , poz. 133, Nr 52, poz. 241 , 
Nr 62, poz. 308, Nr 78, poz. 399 i Nr 100, poz. 504, z 1993 r. 
Nr 59, poz. 277, Nr 83, poz. 391 i Nr 99, poz. 453 oraz z 1994 
r. Nr 12, poz. 45, Nr 33, poz. 124, Nr 88, poz. 411 i Nr 99, poz. 
481) w § 1 w ust. 1 wyrazy ,,401 00 zł" zastępuje się wyrazami 
,,43800 zł" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 grudnia 1994 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I FINANSÓW 

z dnia 22 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń 
odszkodowawczych. 

Na podstawie art. 212 § 1 i art. 215 Kodeksu karnego 
wykonawczego oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 
71ipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) 
zarządza się , co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Sprawiedliwości i Fi
nansów z dnia 15 września 1983 r. w sprawie kosztów 
zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń 
odszkodowawczych (Dz.U. Nr 55, poz. 243) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 1 wyrazy ,,500 zł" zastępuje się wyrazami 
,,0,05 zł", a wyrazy ,,6.000 zł" -wyrazami ,,0,60 zł", 

b) w ust. 2 wyrazy" 1 00 zł" zastępuje się wyrazami 
,,0,01 zł" , a wyrazy ,,4.000 zł" - wyrazami "OAO zł" ; 

2) w § 3: 

a) w ust. 1 wyrazy ,,200 zł" zastępuje się wyrazami 
,,0,02 zł" , a wyrazy ,,4.000 zł" - wyrazami "OAO zł", 

b) w ust. 2 wyrazy ,,100 zł" zastępuje się wyrazami 
,,0,01 zł", a wyrazy" 1 .200 zł" - wyrazami ,,0,12 zł" ; 

3) w § 4 w ust. 1 wyrazy ,,200 zł" zastępuje się wyrazami 
,,0,02 zł"; 

4) w § 5: 
a) w ust. 1: 

- w pkt 1 wyrazy ,,500.000 zł" zastępuje się wyra
zami ,,50 zł" , 

- w pkt 2 wyrazy ,,300 zł" zastępuje się wyrazami 
,,0,03 zł", a wyrazy ,,3.000 zł" -wyrazami ,,0,30 zł", 

- w pkt 3 wyrazy ,,300.000 zł" zastępuje się wyra
zami ,,30 zł"; 

b) w ust. 2: 
- w pkt 1 wyrazy ,,200 zł" zastępuje się wyrazami 

,,0,02 zł", a wyrazy ,,2.000 zł" - wyrazami ,,0,20 
zł", 

- w pkt 2 wyrazy ,,200 zł" zastępuje się wyrazami 
,,0,02" zł, a wyrazy " 1 .000 zł" - wyrazami ,,0,10 
zł"; 

5) w § 8: 
a) w ust. 1 wyrazy ,,300 zł" zastępuje się wyrazami 

,,0,03 zł", a wyrazy ,,6.000 zł" - wyrazami ,,0,60 zł", 
b) w ust. 2 wyrazy ,,300 zł" zastępuje się wyrazami 

,,0,03 zł" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Sprawiedliwości: W. Cimoszewicz 
Minister Finansów: G. W. Kołodko 


