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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
(Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W statucie Krajowej Szko∏y Administracji Pu-
blicznej, stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika 1999 r.

w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Admini-
stracji Publicznej (Dz. U. Nr 82, poz. 920 i z 2000 r. Nr 5,
poz. 68), za∏àcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

2) po tabeli dodaje si´ objaÊnienie w brzmieniu:

„a — nie dotyczy importu z Republiki Czeskiej”.

§ 2. 1. Do towarów pochodzàcych z Republiki Cze-
skiej, obj´tych kontraktami zawartymi nie póêniej ni˝
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia, stosuje si´ stawki celne okreÊlone w rozporzàdze-
niu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie
ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253
i z 2001 r. Nr 12, poz. 95), je˝eli stawka celna okreÊlona
w niniejszym rozporzàdzeniu jest wy˝sza albo kraj lub
region pochodzenia towaru by∏ obj´ty preferencjami
celnymi, które zosta∏y ograniczone lub zniesione na

mocy niniejszego rozporzàdzenia, pod warunkiem ˝e
towarom tym nadano przeznaczenie celne w ciàgu
miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozu-
mie si´ kontrakty potwierdzone fakturami wystawiony-
mi nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lutego 2001 r.

w sprawie okreÊlenia wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy
Urz´du Ochrony Paƒstwa.

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 1999 r.
Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 73, poz. 852) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WielokrotnoÊç kwoty bazowej, stanowiàcej
przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa, ustala si´ na 2,25.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie okreÊlenia wielokrot-
noÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝e-
nie funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa (Dz. U.
Nr 16, poz. 207).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


