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8) podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rol
nictwie, 

9) prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawa
nie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rze
telnego postępowania w działalności gospodar
czej, 

11) działanie na rzecz podnoszenia jakości środków 
i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej 
oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpie
czeństwa w rolnictwie, 

12) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szko
ły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie 
powstawania nowych szkół i zmian w programach 
nauczania oraz współorganizowanie praktyk, 

13) kształtowanie świadomości ekologicznej produ
centów rolnych , 

14) inicjowanie działań mających na celu powoływanie 
i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów 
rolnych, 

15) działanie na rzecz poprawy jakości produktów rol
nych, 

16) promowanie eksportu produktów rolnych, 

17) rozwijanie współpracy z zagranicznymi organiza
cjami producentów rolnych . 

2. Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej, przekazane ustawami lub na 
podstawie porozumień z właściwymi organami admi
nistracji rządowej . 

3. Izby mogą realizować zadania przekazane w dro
dze porozumienia przez organy samorządu terytorial
nego z zakresu zadań własnych gminy. 

4. Zadania , o których mowa w ust. 2 i 3, są wykony
wane przez izby po zapewnieniu koniecznych środków 
finansowych przez administrację rządową lub samo
rządową· 

Art. 6. 1. Sprawy indywidualne z zakresu admini
stracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań wła
snych gminy załatw i ane są przez izbę w trybie postę

powania administracyjnego. 

2. Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu, 
o którym mowa w ust. 1, wydaje prezes izby. 

3. Prezes izby może upoważnić w formie pisemnej 
wiceprezesa izby lub innych członków zarządu do wy
dawania decyzj i administracyjnych, o których mowa 
w ust. 2, w imien iu prezesa izby. 

4. W postępowaniu administracyjnym organami 
wyższego stopnia są: 

1) w sprawach z zakresu administracji rządowej -
wojewoda, 

2) w sprawach z zakresu zadań własnych gminy - sa
morządowe koleg iu m odwoławcze. 

Poz. 3 

Art. 7. 1. Izby nie mogą prowadzić działalności go
~podarczej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Izba lub izby mogą być jedynie udziałowcami lub 
akcjonariuszami spółek prawa handlowego. 

3. Spółki, o których mowa w ust. 2, mogą prowa
dzić działalność gospodarczą tylko w zakresie zgod
nym z zadaniami ustawowymi i statutowymi izb. 

4. Dochód pochodzący z działalności spółek, o któ
rych mowa w ust. 2, może być przeznaczony wyłącznie 
na realizację zadań ustawowych i statutowych. 

Art. 8. 1. Izby działają na podstawie ustawy i statu-
tu. 

2. Statut izby określa w szczególności: 

1) nazwę i siedzibę izby, 

2) teren działania, 

3) prawa i obowiązki członków izby, 

4) zadania izby oraz sposoby ich realizacji, 

5) strukturę organizacyjną, 

6) tryb wyboru i odwoływania organów izby, 

7) zasady reprezentowania izby na zewnątrz, 

8) zasady zawierania porozumień regionalnych, 

9) zasady powoływania i pracy komisji problemo
wych, 

10) zasady gospodarki finansowej, w tym sposób dys
ponowania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań 
majątkowych. 

Rozdział 3 

Organy izby 

Art. 9. 1. Organami izby są : 

1) walne zgromadzenie, 

2) komisja rewizyjna, 

3) zarząd. 

2. Kadencja organów izby trwa 4 lata. 

Art. 10. 1. Najwyższym organem izby jest walne 
zgromadzenie . 

2. Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani 
spośród członków izby w wyborach bezpośrednich, 
przeprowadzanych w głosowaniu tajnym . 

Art. 11. 1. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie co 
najmniej dwa razy w roku. 

2. Zarząd zwołuje również walne zgromadzenie na 
wniosek komisji rewizyjnej albo na wniosek co naj
mniej 1/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadze
nia. 
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Art. 12. 1. Do wyłącznej właśc iwości walnego zgro
madzen ia należy: 

1) uchwalanie i zmiana statutu , 

2) wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, zarzą
du, poszczególnych jego członków oraz komisji re
wizyjnej i poszczególnych jej członków, 

3) uchwalanie regulaminu obrad, 

4) uchwalanie regulaminów pracy zarządu i komisji 
rewizyjnej, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu 
i komisji rewizyjnej, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla 
zarządu , 

7) uchwalanie budżetu, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
określonych w statucie, a także określanie maksy
malnej kwoty zobowiązań , które może zaciągnąć 
zarząd, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości skład 

ki członkowskiej, 

10) uchwalanie zasad wynagradzania członków zarzą

du oraz uchwalanie wynagrodzenia prezesa, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w dro
dze porozumienia, zadań należących do właściwo
śc i administracji rządowej, o których mowa wart. 
5 ust. 2, 

12) podejmowanie uchwał w sprawie przejęc i a zadań 
przekazywanych w drodze porozumienia przez or
gany samorządu terytorialnego, o których mowa 
wart. 5 ust. 3, 

13) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub 
przystąpienia do spółek, o których mowa wart. 7 
ust. 2, 

14) wyrażan i e zgody na członkostwo izby w innych or
ganizacjach krajowych i zagranicznych, 

15) ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone 
przez izbę . 

2. Statut izby może określić inne sprawy zastrzeżo
ne do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia . 

Art. 13. 1. Uchwały walnego zgromadzenia zapada
ją większością głosów w obecności co najmniej poło

wy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Statut izby lub jego zmiana uchwalane są więk

szością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej 
liczby członków walnego zgromadzenia . 

Art. 14. 1. Walne zgromadzenie powołuje spośród 
swoich członków komisje problemowe. 

2. Na wniosek komisji, o których mowa w ust. 1, 
walne zgromadzenie może rozszerzyć ich skład o oso
by nie będące członkami walnego zgromadzenia. Oso
by te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji . 

Art. 15. W obradach walnego zgromadzenia mogą 
uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu delego
wani przedstawiciele: 

1) wojewódzkiego sejmiku samorządowego, 

2) związków zawodowych rolników indywidualnych, 
mających struktury wojewódzkie zarejestrowane 
w sądzie właściwym dla związków zawodowych, 

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, mają
cych struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie 
właściwym dla organizacji społeczno-zawodowych. 

Art. 16.1. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wy
branych spośród członków walnego zgromadzenia. 

2. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczegól
ności: 

1) kontrola wykonywania uchwał walnego zgroma
dzenia, 

2) kontrola działalności finansowej izby, 

3) przedstawianie walnemu zgromadzeniu wniosków 
o udzielenie bądź odmowę udzielenia absoluto
rium zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnie
niem o odwołanie zarządu lub poszczególnych je
go członków, 

4) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru pod
miotu uprawnionego do badania rocznego spra
wozdania finansowego . 

3. Członek komisji rewizyjnej nie może być jedno
cześnie członkiem zarządu. 

Art. 17. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają więk
szością głosów, w obecności co najmniej połowy jej 
składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego. 

Art. 18. 1. Zarząd wybierany jest spośród członków 
walnego zgromadzenia izby. 

2. W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i 3 
członkowie. 

3. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu 
nowo wybranego walnego zgromadzenia. 

Art. 19. Do właściwości zarządu należą wszystkie 
sprawy izby nie zastrzeżone ustawą lub statutem dla 
innych organów, a w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał walnego zgro
madzenia, 

2) opracowywanie projektów budżetu, wraz z planem 
finansowym, 

3) przedstawianie walnemu zgromadzeniu do za
twie rdzenia rocznych sprawozdań z działalności 
statutowej i finansowej, 

4) podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kre
dytów i innych zobowiązań finansowych do wyso
kości ustalonej przez walne zgromadzenie, 
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dzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem zleco
nym gminie. 

3. Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest 
do wgląd u w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 
dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść zaża
lenie w sprawie nieprawidłowości spisu. 

4. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie 
w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję 
w sprawie. 

5. Od decyzji nie uwzględniającej zażalenia przysłu
guje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu spo
rządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 
3 dni. 

6. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu niepro
cesowym w składzie jednego sędziego w terminie 3 
dni od daty wniesienia skargi. Postanowien ie sądu do
ręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, 
który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przy
sługują środki odwoławcze. 

Art. 29. 1. W przypadku podziału okręgu wyborcze
go na obwody głosowania: 

1) komisja okręgowa powołuje komisje obwodowe 
w liczbie 5-7 osób, 

2) spis uprawnionych, o których mowa wart. 28 ust. 2, 
sporządza się odrębnie dla każdego obwodu głoso
wania, 

3 ) głosowanie przeprowadzają komisje obwodowe, 
sporządzając po jego zakończeniu protokół wyni
ków głosowania w obwodzie; protokół ten przeka
zywany jest niezwłocznie do komisji okręgowej. 

2. Przepisy art. 26 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 30. 1. Wyniki głosowania i wynik wyborów 
w okręgu wyborczym do walnego zgromadzenia usta
la kom isja okręgowa. 

2. W okręgu jednomandatowym mandat do walne
go zgromadzenia uzyskuje kandydat, który otrzymał 
największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub 
wi ęcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów 
u prawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeń
stwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez ko
misję okręgową . 

3. W okręgu dwumandatowym mandaty do walne
go zgromadzenia uzyskują dwaj kandydaci, którzy 
otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przy
padku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało 
równą li czbę głosów uprawniającą do uzyskania man
datu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do 
uzyskania , o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie 
przeprow adzone przez komisję okręgową. 

4. Komisja okręgowa sporządza protokół z przepro
w adzonego głosowania i z wyborów w okręgu wybor
czym, który przekazuje niezwłocznie komisji woje
wódzkiej . 

Art. 31. Komisja wojewódzka na podstawie proto
kołów otrzymanych od komisji okręgowych stwierdza 
protokolarnie wyniki wyborów do walnego zgroma
dzenia i przedkłada sprawozdanie z wyborów ustępu
jącemu zarządowi izby. 

Art. 32. Szczegółowy tryb przeprowadzania wybo
rów do walnego zgromadzenia określa statut izby. 

Art. 33. Pierwsze posiedzen ie nowo wybranego 
walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie 
później niż trzydziestego dnia od daty wyborów. Obra
dom pierwszego posiedzenia nowo wybranego zgro
madzenia przewodniczy senior izby, którym jest naj
starszy wiekiem członek walnego zgromadzenia. 

Art. 34. 1. Wygaśnięcie mandatu członka walnego 
zgromadzenia następuje wskutek: 

1) utraty prawa wybieral n ości , 

2) zrzeczenia się mandatu, 

3) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za prze
stępstwo umyślne, 

4) śmierci. 

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza walne zgroma
dzenie. 

3. W przypadku gdy do zako ńczenia kadencji wal 
nego zgromadzenia pozosta ło nie mniej n i ż 6 m i esięcy, 

to w ciągu 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnię
cia 10% mandatów przeprowadza się wybory uzupeł
niające. 

Rozdział 5 

Zasady gospodarki f inansowej izb 

Art. 35. Dochody izb pochodzą: 

1) ze środków przekazywanych przez wojewodę w wy
sokości określonej na ten cel w ustawie budżeto
wej na dany rok, w okresie pierwszej kadencj i orga
nów izby, 

2) ze środków na rea li zację zada ń zleconych przez ad
ministrację rządową lub samo rządową, 

3) z udziału lub akcji spółek, o których mowa wart. 7 
ust. 2, 

4) z innego majątku izby, 

5) z da rowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat, 

6) ze składek cz łonkowskich, 

7) z odpisu, w wysokośc i 2% od uzyskanych wpływów 
z tytułu podatku rolnego - po pierwszych 4 latach 
działania izby, pobieranego na obsza rze działa nia 
izby, 

8) z opłat z tytułu usług świadczonych przez iz bę. 

Art. 36. Izby prowadzą rachunkowość i sprawoz
dawczość zgodnie z ogólnie obowiązującym i przepisa
mi prawa. 
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Rozdział 6 

Reprezentacja krajowa izb 

Art. 37. 1. Izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych, 
zwaną dalej "Krajową Radą". 

2. Krajowa Rada posiada osobowość prawną. 

3. W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb oraz 
wybrani przez walne zgromadzenie delegaci po jed
nym z każdej izby. 

Art. 38. Do zadań Krajowej Rady należy w szczegól
ności: 

1) reprezentowanie izb przed organami Państwa, 

2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczą
cych rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz za
łożeń i programów polityki rolnej, 

3) przedstawianie właściwym organom administracji 
państwowej wniosków w sprawie sytuacji w rol
nictwie, 

4) udzielan ie izbom pomocy w wykonywaniu ich za
dań. 

Art. 39. 1. Organem Krajowej Rady jest zarząd wy
bierany i odwoływany w głosowaniu tajnym przez Kra
jową Radę spośród jej członków. 

2. Za rząd Krajowej Rady stanowią: prezes, wicepre
zes oraz trzej członkowie. 

Art. 40. Uchwały zarządu zapadają większością gło

sów, w obecności co najmniej połowy jego składu. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos pre
zesa. 

Art. 41. 1. Zarząd realizuje swoje zadania przy po
mocy biura. 

2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosu·nku do 
pracowników biura jest kierownikiem zakładu pracy 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

3. Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd. 

Art. 42. 1. Organem Krajowej Rady jest również ko
misja rewizyjna wybierana i odwoływana w głosowa
niu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków. 

2. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób. 

3. Członek komisji rewizyjnej nie może być jedno
cześnie członkiem zarządu Krajowej Rady. 

Art. 43. Szczegółowe zasady organizacji i finanso
wania Kraj owej Rady określa statut uchwalony na 
pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady. 

Art. 44. Koszty działalności Krajowej Rady ponoszą 
izby, opłacając składki w wysokości określonej przez 
Krajową Radę. 

Poz. 3 

Art. 45. Naczelne i centralne organy administracji 
rządowej są zobowiązane do zasięgania opinii Krajo
wej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych 
dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 

Rozdział 7 

Nadzór nad izbami 

Art. 46. Nadzór nad działalnością izb sprawowany 
jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 

Art. 47. 1 Nadzór nad działalnością Krajowej Rady 
sprawuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnościo
wej, a nad działalnością izb - właściwi wojewodowie. 

2. Nadzór nad gospodarką izb w zakresie wykorzy
stania środków przekazanych na realizację zadań zleco
nych sprawuje organ zlecający te zadania. 

3. Do gospodarki środkami, o których mowa 
wart. 35 pkt 1, 2 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy - Prawo budżetowe. 

Art. 48. 1. Zarząd izby przedstawia organom nadzo
ru uchwały organów izby oraz zatwierdzone przez wal
ne zgromadzenie sprawozdanie z rocznej działalności 
izby w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia. 

2. Organy nadzoru, o których mowa wart. 47 ust. 1, 
mogą stwierdzić nieważność uchwał organów izby 
wterminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręcze
nia. 

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji or
ganów nadzoru stwierdzających nieważność uchwał 
organów izby zarządowi izby przysługuje prawo za
skarżenia tych decyzji do Naczelnego Sądu Admini
stracyjnego. 

Art. 49. W razie powtarzającego się naruszania pra
wa przez zarząd izby, Minister Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej może zwołać, na wniosek wojewody, 
walne zgromadzenie w celu rozpatrzenia jego wniosku 
o odwołanie zarządu i powołanie nowego zarządu. 

Rozdział 8 

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe 

Art. 50. 1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywno
ściowej, w drodze rozporządzenia, ustala termin pierw
szych wyborów walnych zgromadzeń izb, na wniosek 
wojewody, po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządo
wego, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy 
przypadający najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy. W rozporządzeniu określa się 
jednocześnie terminarz wykonania poszczególnych 
czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów. 

2. Tryb przeprowadzenia wyborów, o których mo
v:va w ust. 1, ustala Minister Rolnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej . 



Dziennik Ustaw Nr 1 - 12 

3. Komisję wojewódzką powołuje wojewoda, po za
sięgnięciu opinii sejmiku samorządowego. Na sekreta
rza komisji może być powołany kierownik wojewódzkie
go biura wyborczego lub osoba przez niego wskazana. 

4. Protokół wyników wyborów do walnego zgro
madzenia komisja wojewódzka przekazuje niezwłocz

nie wojewodzie. O wynikach wyborów wojewoda in
formuje Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościo
wej. 

5. Czynności organizacyjne związane z przeprowa
dzeniem wyborów wykonuje wojewoda we współdzia 
łaniu z wojewódzkim biurem wyborczym. Zasady 
udziału wojewódzkiego biura wyborczego w wyborach 
określa porozumienie wojewody i kierownika woje
wódzkiego biura wyborczego. 

6. Zarząd gminy zapewnia obsługę i techniczno
-materialne warunki pracy komisji okręgowej. jako za
danie zlecone gminie. 

7. Wydatki związane z przeprowadzeniem wybo
rów, w tym na zadania zlecone gminie, oraz środki ma
terialne i finansowe na podjęcie działalności izby za
pewnia wojewoda, w wysokości określonej na ten cel 
w ustawie budżetowej na dany rok. 

Art. 51. Pierwsze posiedzenie walnego zgromadze
nia wybranego w wyborach, o których mowa wart. 50 
ust. 1, zwołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywno
ściowej najpóźniej w 30 dniu od dnia wyborów. Obra
dom pierwszego posiedzenia przewodniczy senior 
izby, którym jest najstarsza wiekiem osoba wybrana do 
walnego zgromadzenia . 

Art. 52. 1. Utworzenie izby następuje, jeżeli 
w pierwszych wyborach zarządzonych zgodnie z art. 50 
ust. 1 wzięło udział co najmniej 20% uprawnionych do 
głosowania . 

2. W przypadku gdy w wyniku pierwszych wybo
rów nie utworzono izby, ponowne wybory mogą odbyć 
się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty 
pierwszych wyborów i na wniosek co najmniej 5% 
uprawnionych do głosowania, złożony właściwemu 
wojewodzie. 
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3. Wojewoda po sprawdzeniu w ciągu 21 dni prawi
dłowości złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 2, 
występuje niezwłocznie do Ministra Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej o zarządzenie ponownych wy
borów. 

4. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie i na 
zasadach określonych wart . 50. 

5. Do ponownych wyborów nie stosuje się przepi
su ust. 1. 

Art. 53. W wypadku utworzenia izb w co najmniej 
połowie województw, izby tworzą Krajową Radę. 

Art. 54. 1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywno
ściowej zwołuje pierwsze posiedzenie Krajowej Rady 
nie później niż przed upływem 9 miesięcy od dnia 
utworzenia izb w co najmniej połowie województw. 

2. Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu wybie
ra zarząd i komisję rewizyjną . 

Art. 55. Minister Finansów w porozumieniu z Mini
strem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, 
w drodze rozporządzenia, źródła finansowania i szcze
gółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej 
Krajowej Rady w I kadencji. 

Art. 56. 1. Nazwa "izba rolnicza" może być używa
na wyłącznie w odniesieniu do izb, o których mowa 
w ustawie. 

2. Podmioty posługujące się nazwą "izba rolnicza" 
przed dniem wejścia ustawy w życie są obowiązane 
dokonać zmiany swojej nazwy, z uwzględnieniem 
ust. 1, w terminie jednego roku od dnia wejścia w ży
cie niniejszej ustawy. 

3. Wniosek o zmianę wpisu we właśc iwym dla nich 
rejestrze jest wolny od opłat sądowych . 

Art. 57. Ustawa wchod zi w życie po upływie 3 mie
sięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wafęsa 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 grudnia 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzę

dów państwowych . 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 wrze
śnia 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 
(Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, 
poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, 
poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. 

Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, 
poz. 704 oraz z 1995 r. Nr 132, poz. 640) zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania roz-


