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1982

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie norm wy˝ywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go otrzymuje wy˝ywienie lub równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie, oraz wysokoÊci 

tego równowa˝nika

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) jednostka organizacyjna — jednostk´ organizacyj-
nà Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, o któ-
rej mowa w zarzàdzeniu nr 73 Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania
statutu Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
(M. P. Nr 26, poz. 432);

2) kierownik jednostki organizacyjnej — dyrektora
departamentu, biura i innej równorz´dnej jednost-
ki organizacyjnej Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, zwanej dalej „ABW”, oraz dyrektora
delegatury i komendanta oÊrodka szkolenia ABW;

3) podstawowa norma wy˝ywienia — iloÊç Êrodków
spo˝ywczych przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego w ciàgu
doby;

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

z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609.

1981

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 listopada 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, zakresu i trybu udzielania dop∏at 
do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia
1995 r. o dop∏atach do oprocentowania niektórych kre-
dytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
20 maja 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad, za-

kresu i trybu udzielania dop∏at do oprocentowania
kredytów na cele rolnicze (Dz. U. Nr 99, poz. 909) w § 3
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ 0,35 stopy redy-
skontowej weksli przyjmowanych od banków
do redyskonta przez Narodowy Bank Polski
i nie mniejszej ni˝ 2 % na cele, o których mo-
wa w § 1 pkt 1—6;”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 

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

z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r.
Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158,
poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70,
poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72,
poz. 744 i 746 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188,
poz. 1839.


