
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128,
poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197,
poz. 1662) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç procentu — o którym mowa
w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych — wp∏aty na rzecz
Funduszu Promocji TwórczoÊci ustala si´ na 5%.

§ 2. 1. W przypadku wydania, wraz z utworami nie-
korzystajàcymi z ochrony autorskich praw majàtko-
wych, utworów korzystajàcych z tej ochrony wp∏ata na
rzecz Funduszu Promocji TwórczoÊci podlega propor-
cjonalnemu obni˝eniu.

2. Wyliczenie proporcjonalnego obni˝enia wp∏aty
jest dokonywane na podstawie stosunku obj´toÊci za-
wartych w wydaniu utworów, o których mowa

w ust. 1, liczonych, odpowiednio do rodzaju utworów,
w arkuszach autorskich lub na podstawie czasu trwa-
nia utworów.

3. Proporcjonalnego obni˝enia wp∏aty nie stosuje
si´ do utworów sk∏adajàcych si´ na szat´ graficznà,
w której wydano utwory niekorzystajàce z ochrony au-
torskich praw majàtkowych, chyba ˝e utwory te majà
charakter równorz´dny.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie  wysokoÊci
op∏at na Fundusz Promocji TwórczoÊci od egzemplarzy
utworów, których autorska ochrona majàtkowa up∏y-
n´∏a, szczegó∏owych zasad wyp∏at z tego Funduszu
oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy so-
cjalnej (Dz. U. Nr 138, poz. 735) w zakresie dotyczàcym
wysokoÊci procentu wp∏ywów ze sprzeda˝y egzempla-
rzy utworów, których czas ochrony autorskich praw
majàtkowych up∏ynà∏.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2003 r.

Minister Kultury: W. Dàbrowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie wysokoÊci procentu  wp∏at na Fundusz Promocji TwórczoÊci

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 lutego 2003 r.

w sprawie wymogów, jakie powinny byç spe∏nione dla zatwierdzenia stacji kwarantanny zwierzàt

Na podstawie art. 14 ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,
z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz.
1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Stacja kwarantanny zwierzàt mo˝e zostaç za-
twierdzona, je˝eli sà spe∏nione nast´pujàce wymogi:

1) obiekt przeznaczony na stacj´ kwarantanny:

a) znajduje si´ w odleg∏oÊci od gospodarstw oraz
innych miejsc, w których sà utrzymywane zwie-
rz´ta, zabezpieczajàcej przed przeniesieniem
chorób zakaênych,

b) jest ogrodzony, zamykany i zaopatrzony w tabli-
c´ ostrzegawczà z napisem „kwarantanna zwie-
rzàt obcym wst´p wzbroniony”,

c) jest nadzorowany przez organy Inspekcji Wete-
rynaryjnej;

2) wejÊcie i wjazd na teren stacji kwarantanny sà za-
opatrzone w maty dezynfekcyjne stale nasàczone
p∏ynem dezynfekcyjnym;

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


