
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
5 maja 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ra-
tyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Republikà W´gierskà o wspó∏pracy i wzajemnej po-
mocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, kl´skom
˝ywio∏owym i innym powa˝nym wypadkom oraz usu-
wania ich nast´pstw, sporzàdzonà w Warszawie dnia
6 kwietnia 2000 r.

Zgodnie z artyku∏em 19 ust´p 1 umowy dnia
19 sierpnia 2003 r. w Budapeszcie zosta∏a dokonana
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych.

Umowa wesz∏a w ˝ycie dnia 18 wrzeÊnia 2003 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,

— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,

— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 maja 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 20 paêdziernika 2003 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà W´gierskà 
o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, kl´skom ˝ywio∏owym i innym
powa˝nym wypadkom oraz usuwania ich nast´pstw, sporzàdzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

349
ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla cz∏onków Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego

Na podstawie art. 70 § 5 ustawy z dnia 23 listopa-
da 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ stawki dodatku funkcyjnego dla
cz∏onków Biura Studiów i Analiz stanowiàce nast´pu-
jàcy procent kwoty bazowej dla s´dziów delegowa-
nych do Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub innej jed-
nostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci albo przez niego nadzorowanej i prokurato-
rów, której wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych za-
sad okreÊla ustawa bud˝etowa:

Stawka Procent kwoty bazowej

§ 2. WysokoÊç stawki dodatku funkcyjnego dla
cz∏onka Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego nie-
b´dàcego s´dzià podwy˝sza si´ o wartoÊç sk∏adki ob-
cià˝ajàcej pracownika z tytu∏u podlegania obowiàzko-
wi ubezpieczenia spo∏ecznego.

§ 3. Tabel´ stanowisk i stawek dodatku funkcyjne-
go zawiera za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Dodatek funkcyjny przys∏uguje osobie, któ-
rà powo∏ano do pe∏nienia funkcji okreÊlonej w tabeli,
o której mowa w § 3, lub której powierzono pe∏nienie
takiej funkcji w okresie ich sprawowania.

2. W razie zbiegu uprawnieƒ do dodatków funkcyj-
nych przys∏uguje jeden, wy˝szy dodatek.

§ 5. Kwot´ dodatku funkcyjnego zaokràgla si´ do
10 groszy w gór´.

Stawka Procent kwoty bazowej

1 70 %

2 100 %

3 130 %



§ 6. 1. Rozporzàdzenie ma zastosowanie do ustala-
nia dodatku funkcyjnego od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Cz∏onek Biura Orzecznictwa, któremu powierzo-
no wykonywanie obowiàzków w innej jednostce orga-
nizacyjnej Sàdu Najwy˝szego, zachowuje prawo do
wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego wed∏ug dotych-
czasowych zasad.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów:
L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. (poz. 349)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. Stanowisko Stawka dodatku

1 Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego 3

2 Naczelnik dzia∏u 2

3 Kierownik referatu 1
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 marca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego 
˝o∏nierzy zawodowych

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 693, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposa˝enia zasad-
niczego wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego ˝o∏nierzy za-
wodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 247, z 2001 r. Nr 23,
poz. 276, z 2002 r. Nr 70, poz. 652 oraz z 2003 r. Nr 33,
poz. 273) za∏àczniki nr 1 i 2 otrzymujà brzmienie okre-

Êlone w za∏àcznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Stawki uposa˝enia okreÊlone w rozporzàdze-
niu przys∏ugujà ˝o∏nierzom zawodowym od dnia
1 stycznia 2004 r.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363

i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.


