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Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 paê-
dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
∏alnoÊci kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 101, poz. 1178 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, o któ-
rych mowa w art. 7a ustawy z dnia 25 paêdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kul-
turalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwani dalej „w∏a-
Êciwymi ministrami”, mogà ustanawiaç i przyznawaç
nagrody indywidualne lub zbiorowe, o charakterze fi-
nansowym lub honorowym.

§ 2. W∏aÊciwi ministrowie mogà przyznawaç nagro-
dy z inicjatywy w∏asnej lub na wniosek:

1) instytucji kultury,

2) szkó∏ wy˝szych,

3) organów administracji rzàdowej,

4) jednostek samorzàdu terytorialnego,

5) zwiàzków lub stowarzyszeƒ zawodowych, twór-
czych i kulturalnych,

6) jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowa-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego,

7) Polskiej Akademii Nauk,

8) kuratorów oÊwiaty,

9) Êrodowiska twórczego lub grup osób z danego Êro-
dowiska twórczego.

§ 3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien za-
wieraç:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagro-
dy lub nazw´ podmiotu i jego adres,

2) informacje dotyczàce ca∏okszta∏tu dotychczasowej
dzia∏alnoÊci lub informacje o osiàgni´ciu, za które
nagroda ma byç przyznana,

3) uzasadnienie wniosku, zawierajàce wskazanie
ogólnokrajowego bàdê mi´dzynarodowego cha-
rakteru dzia∏alnoÊci lub osiàgni´cia oraz jego zna-
czenia dla kultury.

§ 4. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród sk∏a-
da si´ do dnia 31 grudnia ka˝dego roku, a w uzasadnio-
nych przypadkach — do dnia pierwszego posiedzenia
komisji, o której mowa w § 7.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnio-
skodawca jest zobowiàzany do ich usuni´cia w termi-
nie 7 dni od dnia powiadomienia.

3. Wniosek pozostawia si´ bez rozpoznania w przy-
padku:

1) z∏o˝enia po terminie, z zastrze˝eniem ust. 1,

2) cofni´cia przez wnioskodawc´,

3) rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych, je˝eli nie usuni´to ich w termi-
nie.

§ 5.1. Ka˝dy z w∏aÊciwych ministrów mo˝e powo-
∏aç komisj´ do spraw przyznawania dorocznych na-
gród za osiàgni´cia w dziedzinie twórczoÊci artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony kultury, zwanà dalej
„komisjà”, wyznaczajàc jej sk∏ad na okres roku.

2. Przewodniczàcego komisji wybierajà jej cz∏onko-
wie w drodze g∏osowania.

§ 6. Do zadaƒ komisji nale˝y:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,

2) proponowanie osoby laureata lub laureatów,

3) przedstawianie propozycji co do wysokoÊci nagród
finansowych oraz podzia∏u Êrodków bud˝etowych
zaplanowanych na nagrody w bud˝etach odpo-
wiednich ministerstw.

§ 7.1. Posiedzenie komisji zwo∏uje w∏aÊciwy mini-
ster.

2. Posiedzenie komisji uwa˝a si´ za wa˝ne, je˝eli
uczestniczy w nim co najmniej po∏owa cz∏onków.

3. Uchwa∏y komisji podejmowane sà w g∏osowaniu
jawnym, wi´kszoÊcià g∏osów obecnych na posiedze-
niu. W przypadku równej liczby g∏osów decyduje g∏os
przewodniczàcego komisji.

4. Sekretarz komisji nie bierze udzia∏u w g∏osowa-
niach.

5. Cz∏onkowie komisji pe∏nià swoje funkcje spo∏ecz-
nie.

§ 8. Nagroda za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci mo˝e byç
przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden
raz.

§ 9. Ka˝dy spoÊród nagrodzonych mo˝e otrzymaç
tylko jednà nagrod´ za to samo osiàgni´cie.

§ 10. Najwy˝sza wartoÊç przyznawanej nagrody fi-
nansowej stanowi równowartoÊç dwudziestokrotnego
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia za rok po-
przedni, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 7 czerwca 2000 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiàgni´cia 
w dziedzinie twórczoÊci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokoÊci.
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spolitej Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu
Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335,
Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686,
z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r.
Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717).

§ 11. Nagrody finansowe wyp∏acane sà ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa, w cz´Êci dotyczàcej odpowiedniego
ministerstwa.

§ 12. Informacje o przyznanych nagrodach podaje
si´ do publicznej wiadomoÊci.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
K.M. Ujazdowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ¸ÑCZNOÂCI

z dnia 14 czerwca 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ogólnych warunków Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych w sieci
telekomunikacyjnej u˝ytku publicznego.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 listo-
pada 1990 r. o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117,
poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121,
poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr
150, poz. 984 oraz z 1999 r. Nr 47, poz. 461) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra ¸àcznoÊci z dnia
8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków Êwiad-
czenia us∏ug telekomunikacyjnych w sieci telekomuni-
kacyjnej u˝ytku publicznego (Dz. U. Nr 20, poz. 93,
z 1997 r. Nr 39, poz. 238 i z 1999 r. Nr 35, poz. 331) w § 4
po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Po∏àczenia telefoniczne pomi´dzy abonenta-
mi znajdujàcymi si´ na obszarach powiatów
utworzonych z dniem 1 stycznia 1999 r. i po-
dzielonych granicami stref numeracyjnych
powinny byç zaliczane przez operatorów jak
po∏àczenia lokalne nie póêniej ni˝ z dniem
1 paêdziernika 2000 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister ¸àcznoÊci: T. Szyszko
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 15 czerwca 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych 
i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci.

Na podstawie art. 15 § 2, art. 16 § 3 i 4 oraz art. 18
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77,
poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77,
poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753, Nr 121,
poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r.
Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064, Nr 162, poz. 1118
i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75,
poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z
2000 r. Nr 48, poz. 551 i Nr 50, poz. 580) oraz art. 53
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo praso-

we (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173,
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r.
Nr 90, poz. 999) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sàdów
apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci
(Dz. U. Nr 166, poz. 1253, z 1999 r. Nr 59, poz. 30
i z 2000 r. Nr 44, poz. 515) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:


