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8) wykonywania zadań z zakresu obronności i bezpie
cze ństwa państwa, porządku publicznego i ochro
ny granicy państwowej. 

§ 6. 1. Wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwa
n ą otuli ną, o powierzchni 8437 ha, położoną w woje
wództwie bielskim (1 154 ha) nowosądeckim 

I72B3 hal. 

2. W skład otuliny wchodzi obszar okreś lony lin i ą, 

która biegnie od znaku granicznego nr 111/88/2 granicą 
państwa w kierunku północnym, załamuje się na za
chód i biegnie do zetknięcia z oddzi ałem nr 70 Nadle
śnictwa J eleśnia (według mapy Nad leśnictwa Jele
śnia z dnia 1 styczn ia 1984 r.), załamuje się na północ

ny zachód i biegn ie zachodn ią gra n icą oddziałów nr 66, 
67 do punktu granicznego nr 7347, załamuje s ię na pół 
nocny wschód i biegnie po punktach granicznych nr 
7357,7363,7369,7379,7394,739 1,7396,7401- 7437, 
7448,7457,7458,7463,7443,7488,7490,3772, załamu 
je się na połudn ie i biegnie po punkcie granicznym nr 
3772 wschodnią granicą oddziału nr 188 (według ma
py Nadłesnictwa Sucha obręb Zawoja z dnia 1 styczn ia 
1986 r.), wschodnią gran icą oddziałów nr 201, 202,203, 
205, załamuje się na wschód i biegnie północną 
gran icą oddziałów nr 151c, 150, 149, 148, 144, 140, 137, 
131, 130, 124, 1209, 120d, 116, 102, B7, B6, 85, B4, 
południową granicą oddzi ałów nr 73, 56, 55, 54, 53, za
łamuje się na połudn ie i biegnie zachodnią g ranicą od
działów nr 52, 63, zalam uje się na wschód i biegnie pól-

nocną granicą oddzi ału nr 3 (według mapy Nad leśnic
twa Nowy Ta rg obręb Orawa z dnia 1 października 
1976 r.), północną granicą oddziału nr 1 do punktu gra
nicznego nr 1501 , zalamuje s ię na południe i biegnie 
wschodnią granicą oddziałów nr 1, 2, wschodnią gra· 
n icą dziatki nr 10630/3 (według mapy ewidencj i grun
tów Gminy Jabłonka wieś Zubrzyca Górna arkusze 
nr 5, 8, 12, 13, 17) do zetknięcia z działką nr 8796/1, za
łamuje się na południowy zachód i biegn ie do punktu 
przecięcia drogi gminnej Skoczykówka-Kiczory z grani 
cą gm iny Lipnica Wielka (według mapy topograficzno
-administracyjnej województwa nowosądeckiegol, za 
ł amuje się na południowy wschód i biegnie granicą 
gminy Lipn ica Wielka do punktu zetknięc ia z drogą wo
jewódzką nr 25440, załamuje s i ę na zachód i biegnie 
połudn i ową gran icą drogi wojewódzk i ~j w 25440 do 
granicy państwa, granicą państwa na z [;_ '16d i północ 
do punktu początkowego nr 111/88/2. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Ba
biogórskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, 
poz. 25), z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworze
nia Parku. 

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

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 sierpnia 1997 r. 

w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej 
oraz zasad jej obliczania i w yplacania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa . 

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, 
poz. 180, z 199 1 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, 
z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 
i Nr 88, poz. 554) za rządza się , co następuje: 

§ 1. Do okresów w liczanych do okresu służby, od 
którego za leży nabycie prawa do nagrody jubileuszo
wej przez funkcjonariuszy Urzęd u Ochrony Państwa, 
wlicza się: 

1) okresy służby i pracy oraz inne okresy uwzg l ędn i a

ne funkcjonariuszom przy usta laniu wzrostu upo
sa że n ia zasad niczego z tytu ł u wysług i lat , 

2) okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, 
pod w arunkiem ukończe n ia te j nauki, w wymiarze 
okreslanym w programie studiów. 

§ 2. 1. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej 
stanowi u posażen ie przysługujące funkcjonariuszowi 
w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego ko
rzystn iejsze, uposażenie należne w dniu nabycia pra
wa do nagrody. 

2. W razie wypłaty nagrody jubileuszowej po roz
wiązan i u lub wygaśnięci u stosunku służbowego, pod
stawę jej obliczen ia stanowi uposażen ie należne funk
cjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku 
służbowym, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia 
z dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. 

§ 3. 1. Funkcjonari usz nabywa prawo do nagrody 
j ubileuszowej danego stopnia, z zastrzeżeniem § 4 i 7, 
w dniu upływu wymaganego okresu służby. 

2. Funkc jonar iuszowi, który osiągnął staż służby 
uprawniający jednocześnie do kilku nagród jubile
uszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyż

szą· 
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3. W razie nabycia prawa do nagrody wyższego 
stopn ia w c iągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do 
nagrody niższego stopnia, funkcjonariuszowi przyslu 
guje z tego tytulu tylko wyrównanie do nagrody wyż
szej. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do 
funkcjonariusza, który w związku z udokumentowa
niem okresów za liczanych do okresu służby nabył pra 
wo do nagrody wyższego stopnia przed dniem nabycia 
prawa do nagrody niższego stopnia, usta lonego na 
podstawie dotychczas udokumentowanego okresu 
służby, albo nabędzie je nie póżniej niż w ciągu 12 mie
sięcy od tego dnia. 

§ 4. Funkcjonariusz uprawniony do policyjnej eme
rytury lub renty nabywa prawo do nagrody jubileuszo
wej w dniu zwolnienia ze służby, jeżeli w tym dniu bra 
kuje mu do wymaganego okresu służby nie więcej n iż 
12 miesięcy. 

§ 5. 1. Nagrodę jubileuszową wyplaca się, z zastrze
żeniem ust. 2, niezwłocznie po nabyciu do niej prawa. 
Funkcjonariusz jest zobowiązany udokumentować 
swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobo
wych brak jest odpowiedniej dokumentacji. 

2. Funkcjonariuszowi, który uzyskał wymagany 
okres służby w okresie podlegającym zaliczeniu do 
wysługi lat, lecz bez prawa do uposażenia, należną na
grodę j ubi leuszową wypłaca się bezpośrednio po upły
wie tego okresu. 

§ 6. Funkcjonariuszowi, który przed wejściem w ży
cie zarządzenia nabył prawo do nagrody jubileuszowej 
w związku z w liczeniem do okresu służby okresów 
uwzględnianych przy ustalaniu prawa do nagrody na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących 
w stosunku do pracowników, prawo do kole jnych na
gród ustala się z uwzględ nieniem tych okresów. 

§ 7. Funkcjonariusz, który w związku z wejściem 
w życie przepisów umożliwiających zal iczenie do okre
su służby okresów dotychczas nie pod legających 
uwzględnieniu przy nabyciu prawa do nagrody jubile
uszowej osiągnął staż dłuższy od wymaganego, prawo 
do nagrody jubileuszowej nabywa w dniu wejścia 
w życie tych przepisów. 

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

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 5 sierpnia 1997 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia 
z jednych typów szkół do innych. 

Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 2B, poz. 153) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przy
jęcie do klasy pierwszej: 

1) podstawowej szkoły muzycznej i podstawowej 
szkoły artystycznej jest ukończenie 7 lat lub w przy
padku speł nienia warunków okreś lonych wart. 16 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 2B, poz. 153) - 6 łat, 

21 szkoły muzycznej I stopnia jest ukończenie 6 lat 
i nieprzekroczenie 14 roku życia , 

3) szkoły baletowej jest ukończenie 9 lat i nieprzekro
czenie 11 roku życia oraz posiadanie świadectwa 
ukończen ia klasy trzeciej szkoły podstawowej, 

4) liceum muzycznego jest nieprzekroczenie 16 roku 
życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia 
szkuły podstawowej; 

5) liceum sztuk plastycznych jest nieprzekroczenie 17 
roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończen ia 
szkoły podstawowej, 

6) szkoły muzycznej II stopnia jest ukończeni e 12 lat 
i nieprzekroczenie 22 roku życia. 

2. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie 
na pierwszy rok nauki w artystycznej szkole policeal
nej, szkole bibliotekarskiej i an imatorów kultury jest 
nieprzekroczenie 22 roku życia oraz posiadanie świa
dectwa ukończenia lub świadectwa doj rzałości liceum 
ogólnokształcącego lub szkoły równorzędnej. 

§ 2. Szkoły artystyczne prowadzą dla kandydatów 
poradnictwo obejmujące w szczególności: 

1) i nformację o zasadach przyjęć, warunkach nauki 
i programie kształcenia, 

2) okresową działalność konsultacyj ną, między innymi 
w formie zajęć praktycznych, akcji otwartej szkoły, 

3) wstępne badania zainteresowań i uzdoln ień kandy
datów i na tej podstawie okreś lan ie możliwości 




