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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 8 października 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania. 

Na podstawie art. 9 pkt 4 oraz w związku z art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, 
poz. 675 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 
9 stycznia 1997 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwo
ści i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospo
litej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania (Dz. U. 
Nr 10, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 dodaje się pozycję w następującym brzmieniu: 

f dolna f górna 

,,65,75-68 MHz 

68-74 MHz 

przeznaczenie 
wRR 

przeznaczenie 
wg Tabeli Europejskiej 

przeznaczenie 
w Polsce 

RADIODYFUZJA * 
*Tylko do dnia 
31 grudnia 1999 r. 

RADIODYFUZJA * 
*Tylko do dnia 
31 grudnia 1999 r. 

uwagi/użytkownicy 

tylko cywilne 

tylko cywilne", 

2) w załączniku nr 2 pozycja nr 485 otrzymuje następujące brzmienie: 

,,485 
(S5.93) 
(MOD WRC-95) 

Dodatkowe przeznaczenie: w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Buł
garii, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, na Łotwie, Litwie, w Mołdawii, Mon
golii, Nigerii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgizji, Słowacji, Czechach, Rosji, Tadżykista
nie, Czadzie, Turkmenii i na Ukrainie pasma 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz 
i 2160-2170 kHz są także przeznaczone dla służby stałej i ruchomej lądowej na za
sadach służby pierwszej ważności i podlegają porozumieniu zgodnie z artyku
łem 14/poz. S9.21." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w źycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Łączności: A. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 10 października 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 9 maja 
1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, 
poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, 
z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 1, 
poz. 1, Nr 5, poz. 25 i Nr 120, poz. 577 oraz z 1996 r. 
Nr 100, poz. 461) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie zakładowe
go funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. Nr 52, poz. 240, z 1996 r. Nr 9, poz. 52 i z 1997 r. 
Nr 2, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 2: 

a) w pkt 3 po wyrazie "przygotowania" dodaje się 
wyrazy "Iub odtworzenie utraconych albo znisz
czonych na skutek klęski żywiołowej", 

b) w pkt 8 po wyrazie "utrzymania" dodaje się wy
razy "Iub odtworzenie utraconej albo zniszczo
nej na skutek klęski żywiołowej", 
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2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

,,§ 2a. 1. Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełno
sprawnych może wyrazić pisemną zgodę 
na finansowanie innych zadań niż okre
ślone w § 1 w zakresie rehabilitacji leczni
czej, społecznej i zawodowej, na wniosek 
zakładu pracy chronionej umotywowany 
ważnymi względami społeczno-gospo
darczymi, a zwłaszcza klęskami żywioło
wymi. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, na
leży dołączyć: 

1) pozytywną opinię działających w zakła
dzie związków zawodowych, a w przy
padku ich braku - przedstawicieli pra
cowników niepełnosprawnych, 

2) w przypadku klęski żywiołowej - za
świadczenie wydane przez organ gmi· ' 
ny, właściwej ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności gospodar· 
czej, o doznaniu poważnych szkód ma- ' 
jątkowych lub utraceniu możliwości ko< 
rzystania z zajmowanego lokalu lub bu- I 
dynku 

oraz na żądanie Pełnomocnika do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych opinię Pań- ' 
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło- : 
szenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 13 października 1997 r. 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych 
i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. 

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 25 kwiet
nia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 
469) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia, z zastrzeżeniem 
ust. 2, stosuje się do pracowników zatrudnionych w: 

1) placówkach naukowych, 

2) pomocniczych placówkach naukowych, 

3) innych jednostkach organizacyjnych. 

2. Przepisów rozporządzenia, z zastrzeżeniem 
ust. 3, nie stosuje się do: 

1) funkcjonariuszy pożarnictwa, 

2) pracowników straży przemysłowej, 

3) pracowników zagranicznych stacji naukowych, 

4) pracowników Domu Rencisty. 

3. Do pracowników wymienionych w ust. 2 pkt 2 
mają zastosowanie przepisy § 12 i 19. 

§ 2. Ustala się tabele: 

1) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników naukowych, stanowiącą załącznik 
nr 1 do rozporządzenia, 

2) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego , .. 
bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych 
pracowników dokumentacji i informacji naukowej, 
stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

3) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników inżynieryjnych, technicznych, organi
zacyjno-ekonomicznych, administracyjnych i pra
cowników obsługi, stanowiącą załącżnik nr 3 do 
rozporządzenia, 

4) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników działalności podstawowej zatrudnio- ; 
nych w bibliotekach, Archiwum, Muzeum Ziemi, 
stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

5) godzinowych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro
botniczych i pracowników zatrudnionych przy pilno
waniu, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia, 

6) stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania: 

a) pracowników inżynieryjnych i technicznych, or
ganizacyjno-ekonomicznych, administracyjnych 
i pracowników obsługi, 

b) pracowników działalności podstawowej zatrud
nionych w bibliotekach, 

c) pracowników działalności podstawowej zatrud
nionych w Archiwum i Muzeum Ziemi, 




