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4) ocena rocznych sprawozdań z pracy Instytutu, 

5) określanie założeń programowych szkoleń prowa
dzonych przez Instytut oraz zasad rekrutacji ich 
uczestn i ków. 

3. Rada jest uprawniona do przedstawiania opinii 
we wszystkich sprawach dotYGzących działalności In
stytutu. 

4. W skład Rady wchodzą wybitn i znawcy stosun
ków międzynarodowych i integracji europejskiej w licz
bie 12 członków, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypo
spolitej Po lskiej oraz po jednym przedstawicielu klu
bów parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Pol
skiej. powołani przez Ministra Spraw Zagranicznych . 

5. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczą
cego i jego zastępcę. 

6. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

7. Rada działa w trybie i na zasadach określonych 
w uchwalonym przez nią regulaminie. 

§ 5. W skład Instytutu wC'hodzą następujące komór
ki organizacyjne: 

1) Dział Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Strate-
gi! Politycznej, 

2) Dział Integracji Europejskiej. 

3) Sekcja Szkolenia, 

4) Biblioteka i Dział Dokumentacji, 

5) Sekcja Wydawnictw, 

6) Sekcja Finansów, Księgowości i Administracji. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 pażdziernika 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodze
nia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony 

Państwa. 

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, 
poz. 180, z 1991 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) zarządza się , co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 
stycznia 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w pań
stwowej sferze budżetowej. stanowiącej przeciętne 
uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa 
(Dz. U. Nr 2, poz. n w § 1 liczbę" 1,86" zastępuje się 
liczbą " 1,95". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 pażdziernika 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagro
dzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 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 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, 

Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680 
i Nr 123, poz. 779). art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 12 paź
dziern ika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 
462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 
z 1993 r. Nr 12, poz. 52, 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. 
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Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) i art. 85 
ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, 
poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, 
Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 181u
tego 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności pro
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia w pań
stwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne 
uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej 

i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 18, poz. 98) po 
§ 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

,,§ 3a. W okresie od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 
31 grudnia 1997 r. wielokrotność przeciętne
go prognozowanego wynagrodzenia w pań
stwowej sferze budżetowej , stanowiącą 
przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Pań
stwowej Straży Pożarnej, ustala się na 1,39." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 października 1997 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, spo
sobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadec-

• twem pochodzenia. 

Na podstawie art. 19 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 
1997 r. - 'Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, 
poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) wytwarzanie - każdy rodzaj obróbki lub przetwo
rzenia, łącznie z montażem lub operacjami charak
terystycznymi dla danego procesu produkcyjnego, 

2) materiał - składnik, surowiec, komponent lub 
część, użyte do wytworzenia produktu, 

3) produkt - wytworzony, wydobyty lub uzyskany to
war, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia 
w innym procesie wytwarzania, 

4) materiał niepochodzący - materiał pochodzący 
z kraju innego niż kraj, w którym towar jest wytwa
rzany, lub materiał, którego pochodzenia nie moż
na ustalić, 

5) cena ex works - cenę zapłaconą producentowi za 
produkt w kraju, w którym został wytworzony, po 
odliczeniu wszystkich podatków wewnętrznych, 
które są lub mogą być zwrócone w wypadku wy
wozu produktu, 

6) pozycja HS - pierwsze cztery cyfry nomenklatury 
Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodo
wania Towarów (HS), 

7) reguły szczegółowe - rodzaje procesów określo
nych w załącznikach, o których mowa w § 2 pkt 1 

i 2, stosowane wobec produktów wymienionych 
w tych załącznikach . 

§ 2. Ustala się : 

1) wykaz procesów wykonywanych na materiałach 
niepochodzących , nadających materiałom i wyro
bom włókienniczym pochodzenie kraju wytwarza
nia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, 
zwany dalej "Wykazem nr l " , 

2) wykaz procesów wykonywanych na materiałach 

niepochodzących, nadających produktom innym 
niż materiały i wyroby włókiennicze pochodzenie 
kraju wytwarzania, stanowiący załącznik nr 2 do 
rozporządzenia , zwany dalej "Wykazem nr 2", 

3) wykaz towarów przywożonych na po lski obszar cel
ny, których pochodzenie musi być udokumentowa
ne świadectwem pochodzenia, stanowiący załącz
nik nr 3 do rozporządzenia, zwany dalej "Wykazem 
nr 3" . 

Rozdział 2 

Ustalanie pochodzenia materiałów 
i wyrobów włókienniczych należących do sekcji XI HS 

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, za istotną, ekonomicz
nie uzasadnioną obróbkę lub przetworzenie, o których 
mowa wart. 17 Kodeksu celnego, nadające materia
łom i wyrobom włóki enniczym, z wyjątkiem materia
łów i wyrobów, o których mowa w § 4 ust. 1, pochodze
nie kraju, gdzie procesy te zostały przeprowadzone, 
uznaje się obróbkę lub przetworzenie, które powodują, 
że wytworzony produkt jest klasyfikowany w innej po-




