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2. Do wydania opinii, czy ruchomoÊç stanowi do-
bro kultury, oraz do wskazania paƒstwowej instytucji
kultury, której ruchomoÊç mo˝e byç przekazana, jest
w∏aÊciwy wojewódzki konserwator zabytków, a w przy-
padku materia∏ów bibliotecznych — dyrektor Bibliote-
ki Narodowej w Warszawie.

§ 9. 1. RuchomoÊci nienadajàce si´ do obrotu han-
dlowego, a przedstawiajàce wartoÊç u˝ytkowà, mogà
byç przekazane nieodp∏atnie zak∏adom opieki zdrowot-
nej, jednostkom organizacyjnym pomocy spo∏ecznej,
szko∏om i placówkom oÊwiatowym, instytucjom kultu-
ry, organizacjom charytatywnym, organom admini-
stracji publicznej oraz szko∏om wy˝szym, jednostkom
badawczo-rozwojowym lub innym jednostkom organi-
zacyjnym prowadzàcym badania naukowe lub prace
rozwojowe, je˝eli mogà byç przez te podmioty wyko-
rzystane przy realizacji ich zadaƒ statutowych, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Przekazanie ruchomoÊci, które narusza∏oby pra-
wo autorskie lub prawo pokrewne albo prawo w∏asno-
Êci przemys∏owej, mo˝e dojÊç do skutku, je˝eli w∏aÊci-
ciel prawa wyrazi na to zgod´ lub gdy podmiot, o któ-
rym mowa w ust. 1, zobowià˝e si´ do usuni´cia z niej
znamion naruszonego prawa, o ile jest to mo˝liwe.

3. RuchomoÊci nadajàce si´ do obrotu handlowego
inne ni˝ okreÊlone w art. 105 § 2 i 4 oraz art. 109 § 1 pkt 2
ustawy mogà byç w przypadku kl´ski ̋ ywio∏owej, w ro-
zumieniu przepisów o stanie kl´ski ˝ywio∏owej, przeka-
zane nieodp∏atnie podmiotom, o których mowa
w ust. 1, je˝eli przekazanie tych ruchomoÊci przyczyni
si´ do z∏agodzenia bezpoÊrednich skutków takiej kl´ski.

4. RuchomoÊci, których dopuszczenie do obrotu
handlowego wymaga uzyskania certyfikatu zgodnoÊci,
mogà byç przekazane nieodp∏atnie podmiotom wyko-
nujàcym badania laboratoryjne, je˝eli koszt uzyskania
certyfikatu zgodnoÊci przekracza∏by spodziewane
wp∏ywy ze sprzeda˝y tych ruchomoÊci, a ruchomoÊci
mogà byç wykorzystane do celów badawczych.

§ 10. 1. Przepisy § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1, 3 i 4 majà
zastosowanie wy∏àcznie do ruchomoÊci, które stano-
wià w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.

2. Nieodp∏atne przekazanie ruchomoÊci, o których
mowa w § 9 ust. 1, 3 i 4, nast´puje za zgodà dyrektora
w∏aÊciwej miejscowo izby skarbowej.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, mo˝e byç udzie-
lana ka˝dorazowo albo na przekazywanie ruchomoÊci

w okreÊlonym czasie lub w zakresie okreÊlonych rodza-
jów ruchomoÊci.

4. Nieodp∏atne przekazanie nast´puje na podsta-
wie protoko∏u zdawczo-odbiorczego, w którym podaje
si´ wartoÊç szacunkowà przekazywanych ruchomoÊci,
okreÊlonà w sposób wskazany w § 5.

§ 11. 1. RuchomoÊci stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, których likwidacja, w sposób okreÊlony w § 7,
8 lub 9, nie dosz∏a do skutku, mogà byç zniszczone.

2. Zakwalifikowanie ruchomoÊci do zniszczenia na-
st´puje przez komisj´ powo∏anà przez organ likwida-
cyjny. Zniszczenia dokonuje si´ komisyjnie. Z czynno-
Êci zniszczenia sporzàdza si´ protokó∏.

§ 12. 1. Wydatki zwiàzane z przechowywaniem lub
sprzeda˝à ruchomoÊci niestanowiàcych w∏asnoÊci
Skarbu Paƒstwa pokrywa si´ z kwot uzyskanych ze
sprzeda˝y tych ruchomoÊci.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, w cz´Êci prze-
kraczajàcej kwot´ uzyskanà ze sprzeda˝y, pokrywa si´
z bud˝etu paƒstwa.

3. Ârodki pieni´˝ne z tytu∏u nadwy˝ki kwoty uzyska-
nej ze sprzeda˝y ruchomoÊci, o której mowa w ust. 1,
nad wydatkami zwiàzanymi z jej przechowywaniem
lub sprzeda˝à przechowuje si´ na rachunku depozyto-
wym organu likwidacyjnego do czasu rozstrzygni´cia
sprawy w∏asnoÊci ruchomoÊci.

§ 13. 1. Zbycia przedmiotów wartoÊciowych, stano-
wiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa i przyj´tych na
przechowanie przez Narodowy Bank Polski przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, dokonujà orga-
ny likwidacyjne w∏aÊciwe wed∏ug miejsca przechowy-
wania tych przedmiotów, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Zbycia przedmiotów wartoÊciowych przyj´tych
na przechowanie przez Central´ Narodowego Baku
Polskiego dokonujà organy likwidacyjne wyznaczone
przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

§ 14. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zbywania niektórych
ruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
lub podlegajàcych sprzeda˝y przez organy administra-
cji rzàdowej na podstawie przepisów szczególnych
(Dz. U. Nr 28, poz. 258).

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 maja 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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z dnia 23 kwietnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia zakresu zadaƒ w dziedzinie kultury obj´tych mecenatem
paƒstwa oraz szczegó∏owych zasad i trybu udzielania jednostkom samorzàdu terytorialnego dotacji na te za-
dania i dotacji celowych na dofinansowanie bie˝àcych zadaƒ w∏asnych, zwiàzanych z prowadzeniem instytu-

cji kultury, przej´tych w dniu 1 stycznia 1999 r.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycz-
nia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U.

Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323 oraz
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802) zarzàdza
si´, co nast´puje:
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§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 ma-
ja 2000 r. w sprawie okreÊlenia zakresu zadaƒ w dzie-
dzinie kultury obj´tych mecenatem paƒstwa oraz
szczegó∏owych zasad i trybu udzielania jednostkom sa-
morzàdu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji
celowych na dofinansowanie bie˝àcych zadaƒ w∏a-
snych, zwiàzanych z prowadzeniem instytucji kultury,
przej´tych w dniu 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 40,
poz. 463) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioskowana przez wojewod´ dotacja nie mo-

˝e przekroczyç wysokoÊci ∏àcznych Êrodków dla
poszczególnych jednostek samorzàdu teryto-
rialnego z obszaru województwa, przeznaczo-
nych w roku poprzednim na dofinansowanie
zadaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1, zmienio-
nych o wskaênik odpowiadajàcy zmianie wiel-
koÊci Êrodków okreÊlonych na ten cel w usta-
wie bud˝etowej na dany rok, z zastrze˝eniem
§ 4a.”;

2) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. 1. W 2002 r. wnioskowana przez wojewod´

dotacja nie mo˝e przekroczyç wielkoÊci
ustalonej zgodnie z § 2 ust. 3, pomniejszo-
nej o 3%.

2. Minister dokonuje podzia∏u 3% kwoty
okreÊlonej w ustawie bud˝etowej na dofi-

nansowanie zadaƒ w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego, zwiàzanych
z prowadzeniem instytucji kultury przej´-
tych z dniem 1 stycznia 1999 r., uwzgl´d-
niajàc zmiany organizacyjne w instytu-
cjach kultury.

3. Minister, w terminie, o którym mowa
w § 2 ust. 4, zawiadamia wojewod´ i mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych o dokonanym podziale kwot do-
tacji, o których mowa w ust. 2.

4. Wojewoda przedstawia ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw finansów publicznych
wniosek o dokonanie odpowiednich
zmian w bud˝ecie paƒstwa, obejmujàcy
kwoty, o których mowa w ust. 3 i w § 2
ust. 4.

5. Wojewoda, przedstawiajàc ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych wniosek, o którym mowa w § 2
ust. 5, uwzgl´dnia równie˝ kwoty dotacji,
o których mowa w ust. 3.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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z dnia 26 lutego 2002 r.

w sprawie podstawy programowej kszta∏cenia w profilach kszta∏cenia ogólnozawodowego.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1.1. OkreÊla si´ podstaw´ programowà kszta∏ce-
nia w nast´pujàcych profilach kszta∏cenia ogólnozawo-
dowego:

1) chemiczne badanie Êrodowiska,

2) ekonomiczno-administracyjny,

3) elektroniczny,

4) elektrotechniczny,

5) kreowanie ubiorów,

6) kszta∏towanie Êrodowiska,

7) leÊnictwo i technologia drewna,

8) mechaniczne techniki wytwarzania,

9) mechatroniczny,

10) rolniczo-spo˝ywczy,

11) socjalny,

12) transportowo-spedycyjny,

13) us∏ugowo-gospodarczy,

14) zarzàdzanie informacjà.

2. Podstawa programowa, o której mowa w ust. 1,
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka


