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2. W przypadkach, w których ustawa uzależnia mia
nowanie na stopień podoficerski lub na stopień aspi
rancki od odbycia przeszkolenia zawodowego lub zło
żenia egzaminu podoficerskiego bądź egzaminu aspi
ranckiego, wnioski w sprawie skierowania na przeszko
lenie zawodowe lub egzamin składają komendantom 
szkół policyjnych przełożeni właściwi do mianowania 
na odpowiedni stopień policyjny. 

§ 7. Mianowania osób posiadających stopnie woj 
skowe na odpowiednie stopnie policyjne, o których 
mowa wart. 56 ust. 1 ustawy, dokonują w trybie okre-

ślonym w § 4-6 przełożeni właściwi do mianowania 
na te stopnie. 

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 73/95 Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu mianowania na stopnie 
policyjne (Dz. Urz. MSW Nr 4, poz. 66) 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 25 maja 1999 r. 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybucho
wych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, 
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1997 r. Nr6, poz. 31, Nr88, poz. 554 i Nr 114, poz. 740) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia broni w rozu
mieniu przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. 
o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. 
Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, 
poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1997 r. Nr 6, 
poz. 31, Nr 88, poz. 554 i Nr 114, poz. 740) oraz rozpo
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 paż
dziernika 1990 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych 
przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wy
buchowych na poszczególne rodzaje broni białej oraz 
przedmioty, których używanie może zagrażać bezpie
czeństwu publicznemu (Dz. U. Nr 76, poz. 451 i z 1993 r. 
Nr 119, poz. 533), na obszarze województw: 

1) pomorskiego - w dniach 5 i 6 czerwca 1999 r., 

2) warmińsko-mazurskiego - w dniach 6 i 8 czerwca 
1999 r., 

3) wielkopolskiego - w dniach 6 i 7 czerwca 1999 r., 

4) kujawsko-pomorskiego -w dniu 7 czerwca 1999 r., 

5) podlaskiego - w dniach 7-9 czerwca 1999 r., 

6) mazowieckiego - w dniach 9-13 czerwca 1999 r., 

7) łódzkiego - w dniu 11 czerwca 1999 r., 

8) świętokrzyskiego - w dniu 12 czerwca 1999 r., 

9) lubelskiego - w dniu 12 czerwca 1999 r., 

10) śląskiego - w dniach 13 i 15 czerwca 1999 r., 

11) małopolskiego - w dniach 13-16 czerwca 1999 r. 

§ 2. W przypadku ujawnienia przez funkcjonariuszy 
Policji, Urzędu Ochrony Państwa lub Straży Granicznej 
noszenia broni przez osoby objęte zakazem, o którym 
mowa w § 1, broń podlega odebraniu i zdeponowaniu 
w najbliższej jednostce Policji. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
w z. B. Borusewicz 
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·ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 27 maja 1999 r. 

w sprawie określenia sposobu oznakowania granic Pomników Zagłady i ich stref ochronnych, 
a także wzorów znaków wskazujących te granice. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo
zów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Granice Pomników Zagłady oznacza się za 
pomocą tablic z napisem "POMNIK ZAGŁADY" i na
zwą poszczególnych Pomników, ustaloną w art. 2 usta
wy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi
tlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412), 

zwanej dalej "ustawą", umieszczanych na liniach prze
biegu granic tych Pomników, określonych w rozporzą
dzeniach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy. 

2. Wzór tablicy, o której mowa w ust. 1, stanowi za
łącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Granice stref ochronnych Pomników Zagła
dy oznacza się za pomocą tablic z napisem "STREFA 
OCHRONNA POMNIKA ZAGŁADY", umieszczanych na 
liniach przebiegu granic tych stref, określonych w roz-




