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§ 1. Tworzy się następujące okręgowe urzędy gór
nicze oraz ustala ich siedziby i właściwość miejscową: 

1) Okręgowy Urząd Górniczy w Bytomiu dla obszaru 
miast: Bytom, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, 
Ruda Śląska, Tarnowskie Góry oraz gmin: Krupski 
Młyn, Świerklaniec, Tąpkowice, Tworóg i Zbrosła
wice w województwie katowickim, 

2) Okręgowy Urząd Górniczy w Częstochowie dla ob
szaru województw: częstochowskiego, łódzkiego, 
piotrkowskiego i sieradzkiego oraz miasta Łęczyca 
i gminy Łęczyca w województwie płockim, 

3) Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach dla obszaru 
województwa opolskiego, miast: Gliwice, Knurów, 
Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Pyskowice, Za
brze oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gierałtowi
ce, Ornontowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowi
ce, Toszek i Wielowieś w województwie katowickim, 

4) Okręgowy U rząd Górniczy w Katowicach dla obsza
ru miast: Chorzów, Katowice, Mysłowice i Święto
chłowice w województwie katowickim, 

5) Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach dla obszaru 
województw: kieleckiego, radomskiego i tarno
brzeskiego, 

6) Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie dla obszaru 
województw: bielskiego, z wyjątkiem miasta 
Oświęcim oraz gmin: Chełmek, Osiek i Oświęcim, 
krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, 

7) Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie dla obszaru 
województw: krośnieńskiego, przemyskiego i rze
szowskiego, 

8) Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie dla obszaru 
województw: bialskopodlaskiego, białostockiego, 
chełmskiego, ciechanowskiego, lubelskiego, łom
żyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego, płockie
go, z wyjątkiem miasta Łęczyca oraz gmin Łanięta 
i Łęczyca, siedleckiego, skierniewickiego, suwal
skiego, warszawskiego i zamojskiego, 

9) Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu dla obszaru 
województw: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskie
go, gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, kosza
lińskiego, pilskiego, poznańskiego, słupskiego, 

szczecińskiego, toruńskiego i włocławskiego oraz 
gminy Łanięta w województwie płockim, a także 
dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

10) Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku dla obszaru 
miast: Jastrzębie-Zdrój, Pszów, Racibórz, Rybnik, 
Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Żory oraz gmin: Ga
szowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, 
Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lu
bomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza , Pawło
wice, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Suszec, Świerki a
ny i Zebrzydowice w województwie katowickim, 

11) Okręgowy Urząd Górniczy w Sosnowcu dla obsza
ru miast: Będzin, Bukowno, Czeladź, Dąbrowa Gór
nicza, Poręba, Siemianowice Śląskie, Sławków, 
Sosnowiec, Wojkowice, Zawiercie oraz gmin: Bo
browniki, Bolesław, Klucze, Łazy, Mierzęcice, Ogro
dzieniec, Olkusz, Pilica, Psary, Siewierz, Wolbrom 
i Żarnowiec w województwie katowickim, 

12) Okręgowy Urząd Górniczy w Tychach dla obszaru 
miasta Oświęcim oraz gmin: Chełmek, Osiek 
i Oświęcim w województwie bielskim, miast: Bie
ruń, Imielin, Jaworzno, Lędziny, Tychy oraz gmin: 
Babice, Bestwina, Bojszowy, Brzeszcze, Chełm Ślą
ski, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowi
ce-Zdrój, Kobiór, Libiąż, Miedźna, Pszczyna, Trzebi
nia i Wyry w województwie katowickim, 

13) Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu dla ob
szaru województw jeleniogórskiego i wałbrzyskie
go, 

14) Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu dla ob
szaru województw: legnickiego, leszczyńskiego, 
wrocławskiego i zielonogórskiego. 

§ 2. Traci moc rozporządzen i e Prezesa Rady Mini
strów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia 
okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich sie
dzib i właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 92, poz. 435, 
z 1995 r. Nr 114, poz. 551 i z 1996 r. Nr 97, poz. 452). 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 30 czerwca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne 
i pielęgnacyjne. 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 
1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Oz U. 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 
marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finanso
wania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 

(Dz. U. Nr 41, poz. 213 i Nr 149, poz. 728) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Środkami budżetowym i na zasiłki rodzinne 
i pielęgnacyjne dysponują: 
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1) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz
nego - w zakresie dotyczącym osób pod
legających ubezpieczeniu społecznemu 
rolników oraz osób pobierających emery
tury lub renty wypłacane przez Kasę, 

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w za
kresie dotyczącym zarejestrowanych bez
robotnych, osób pobierających zasiłki 
przedemerytalne lub świadczenia przed
emerytalne, osób podlegających ubezpie
czeniu społecznemu pracowników, ubez
pieczonych innych niż rolnicy, osób pobie
rających emerytury i renty wypłacane 
przez Zakład Ubezpieczeń Społeczn"ych 
i kolejowe organy rentowe oraz żołnierzy 
i funkcjonariuszy nie wymienionych w pkt 
3-7, 

3) Ministerstwo Obrony Narodowej - w za
kresie dotyczącym żołnierzy pełniących 
czynną służbę wojskową i osób odbywają
cych służbę zastępczą w jednostkach bu
dżetowych Ministerstwa Obrony Narodo
wej oraz osób pobierających emerytury 
i renty wypłacane przez wojskowe organy 
emerytalne, 

4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji - w zakresie dotyczącym funk
cjonariuszy Straży Granicznej, Państwo
wej Straży Pożarnej, żołnierzy pełniących 
czynną służbę wojskową i osób odbywają-

cych służbę zastępczą w jednostkach bu
dżetowych Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i Administracji oraz osób po
bierających emerytury i renty wypłacane 
przez właściwy organ emerytalny Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji, 

5) Urząd Ochrony Państwa - w zakresie do
tyczącym funkcjonariuszy tego Urzędu, 

6) Komenda Główna Policji - w zakresie do
tyczącym funkcjonariuszy Policji, 

7) Ministerstwo Sprawiedliwości - w zakre
sie dotyczącym funkcjonariuszy Służby 
Więziennej oraz osób pobierających eme
rytury i renty wypłacane przez właściwy 
dla tych funkcjonariuszy organ emerytal
ny, 

8) wojewodowie - w zakresie dotyczącym 
pozostałych osób uprawnionych do zasił
ków rodzinnych i pielęgnacyjnych, nie wy
mienionych w pkt 1-7.", 

b) w ust. 2 wyrazy "pkt 1-5" zastępuje się wyraza
mi "pkt 1-7", 

2) w § 3 w ust. 2 skreśla się wyrazy tli 2". 

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

Minister Finansów: M. Belka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 9 czerwca 1997 r. 

w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół artystycznych oraz zasad zali
czania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 

Na podstawie art. 42 ust. 9 ustawy z dnia 29 stycz
nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, 
poz. 357) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Pedagogów szkolnych i psychologów za
trudnionych w szkołach artystycznych na stanowi
skach pedagogicznych obowiązuje wymiar 20 godzin 
tygodniowo zajęć prowadzonych bezpośrednio 

z dziećmi i młodzieżą. 

2. Przez zajęcia, o których mowa w ust. 1, należy ro
zumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające 
z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, tera
peutycznych i korekcyjnych. Osoby te zobowiązane są 
ponadto do realizacji zadań określonych dla nich wod
rębnych przepisach. 

§ 2. Nauczycieli pomaturalnych szkół kształcenia 
animatorów kultury i bibliotekarzy obowiązuje wymiar 
15 godzin tygodniowo zajęć prowadzonych bezpośred
nio z uczniami. 

§ 3. 1. Nauczycieli pomaturalnych szkół artystycz
nych kształcących w systemie zaocznym obowiązuje 
wymiar 540 godzin zajęć rocznie. 

2. Nauczycieli policealnych szkół artystycznych 
kształcących w systemie zaocznym obowiązuje wy
miar 648 godzin rocznie. 

§ 4. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w zaocznym 
systemie kształcenia zalicza się: 

1) godziny lekcji, ćwiczeń i zajęć praktycznych, 

2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac 
kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egza
minów wstępnych i dyplomowych), licząc popra
wianie 3 prac za 1 godzinę zajęć, 

3) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych 
(z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomo
wych), 


