
Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach
p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów warto-
Êciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
(Dz. U. Nr 123, poz. 1351 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Powiadomieƒ, o których mowa w art. 13 ust. 1
i 2, ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏at-
noÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊcio-
wych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, do-
konuje si´, z zastrze˝eniem § 3, przez przekazanie infor-
macji telefaksem:

1) w przypadku powiadamiania Narodowego Banku
Polskiego, na numer podany w drodze obwieszcze-
nia publikowanego w Dzienniku Urz´dowym Naro-
dowego Banku Polskiego;

2) w przypadku powiadamiania Komisji Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d, na numer podany Narodo-
wemu Bankowi Polskiemu przez Komisj´ Papie-
rów WartoÊciowych i Gie∏d;

3) w przypadku powiadamiania podmiotu prowadzà-
cego system, na numer podany w drodze og∏osze-
nia.

§ 2. Przekazanie powiadomienia, o którym mowa
w § 1, wymaga uzyskania potwierdzenia jego nadania
i odbioru oraz treÊci przekazanych informacji.

§ 3. 1. Powiadomienie mo˝e nastàpiç w inny, 
ni˝ okreÊlony w § 1, sposób, je˝eli zosta∏ uzgodniony
mi´dzy nadawcà a odbiorcà powiadomienia oraz
umo˝liwia jednoznacznà identyfikacj´ nadawcy, od-
biorcy i podmiotu, którego dotyczy powiadomienie,
dat´, godzin´ i minut´ przekazania i odbioru powiado-
mienia, a tak˝e weryfikacj´ treÊci przekazywanych in-
formacji. 

2. System powiadamiania, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e przewidywaç wykorzystywanie urzà-
dzeƒ ∏àcznoÊci przewodowej i bezprzewodowej oraz
przewidywaç potwierdzanie przez upowa˝nione osoby
faktu otrzymania przekazywanych informacji.

§ 4. Do powiadomieƒ, dokonywanych na podsta-
wie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci
i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, przepisy
rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lipca 2003 r. 

w sprawie okreÊlenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d oraz podmiotów prowadzàcych system p∏atnoÊci

lub system rozrachunku papierów wartoÊciowych
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 sierpnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów,
asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

Na podstawie art. 62 ust. 2 w zwiàzku z art. 95
i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213,
poz. 1802) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych
wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów

i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyj-
nego prokuratorów (Dz. U. Nr 235, poz. 1982) § 2 otrzy-
muje brzmienie:

„§ 2. Ustala si´ stawki podstawowe wynagrodzenia
zasadniczego osób wymienionych w § 1, przy
zastosowaniu nast´pujàcych wielokrotnoÊci
kwoty bazowej, której wysokoÊç, ustalonà we-
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia stanowisk urz´dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych,
stopni s∏u˝bowych urz´dników s∏u˝by cywilnej, mno˝ników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegó∏owych

zasad ustalania i wyp∏acania innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 80 ust. 3, art. 82 ust. 4
i art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên.
zm.1)), art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 paêdziernika 1999 r. w sprawie okreÊlenia sta-
nowisk urz´dniczych, wymaganych kwalifikacji zawo-

dowych, stopni s∏u˝bowych urz´dników s∏u˝by cywil-
nej, mno˝ników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegó∏owych zasad ustalania i wyp∏acania innych
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom korpusu s∏u˝by
cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996, z póên. zm.3)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia: 

a) w tabeli I:

— w cz´Êci III w wierszu Stanowiska Êredniego
szczebla zarzàdzania w s∏u˝bie cywilnej po
wyrazach „g∏ówny ksi´gowy obs∏ugi d∏ugu
krajowego” dodaje si´ przecinek i wyrazy
„g∏ówny ksi´gowy obs∏ugi subwencji ogólnej
i wp∏at jednostek samorzàdu terytorialnego”,

d∏ug odr´bnych zasad, okreÊla ustawa bud˝eto-
wa, zwanej dalej „kwotà bazowà”, z uwzgl´dnie-
niem, ˝e stawka podstawowa wynagrodzenia
zasadniczego prokuratora Prokuratury Krajowej

i prokuratora G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu stanowi 1,5 staw-
ki podstawowej wynagrodzenia zasadniczego
prokuratora prokuratury apelacyjnej:

Lp. Stanowisko WielokrotnoÊç
kwoty bazowej

1 Prokurator Prokuratury Krajowej,
Prokurator G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 6,6

2 Prokurator prokuratury apelacyjnej,
prokurator oddzia∏owej komisji Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 4,4

3 Prokurator prokuratury okr´gowej 3,6

4 Prokurator prokuratury rejonowej 3,1

5 Asesor prokuratury 2,0

6 Aplikant:
— w pierwszym roku pracy 0,9
— w drugim i w nast´pnym roku pracy 1,0”

§ 2. Stawk´ ustalonà w § 1 stosuje si´ do wynagro-
dzenia zasadniczego prokuratorów Prokuratury Krajo-
wej i prokuratorów G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu od dnia 1 stycznia
2003 r.

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

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz.1194, Nr 128, poz.1403
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718.

———————
3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y  og∏oszo-

ne w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 562 i Nr 117, poz. 1236,
z 2001 r. Nr 89, poz. 978, z 2002 r. Nr 8, poz. 62 i Nr 70,
poz. 647 oraz z 2003 r. Nr 14, poz. 138.


