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ZARZĄDZENIE Nr 23 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 czerwca 1991 r. 

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych 
pochodzących z wyboru. 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 
28) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Pochodzący z wyboru członkowie komisji Komitetu 
Badań Naukowych, zwanego dalej "Komitetem", otrzymują 
w związku z wykonywaniem swoich obowiązków miesięcz
ne wynagrodzenie w wysokości: 

1) 100% maksymalnej stavyki wynagrodzenia zasadnicze
go przE1widzianego dla profesora zwyczajnego zatrud
nionego w uczelni, w grupie pracowników naukowych, 
przysługującego w dniu 31 grudnia roku poprzedniego, 
zwanej Idalej ; ,stawką" - dla: 
a) przewodniczącego komisji Komitetu, 
b) członków komisji pełniących funkcję zastępcy Prze

woąniczącego Komitetu; 

2) 75% sta~ki - dla członków komisji: 
a) pełniących funkcję przewodniczącego zespołu ko

misji Komitetu, 

b) będących przedstawicielami komisji Komitetu, wy
branymi w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Nau
kowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28); 

3) 60% stawki - dla członków komisji Komitetu, nie 
wymienionych w pkt 1 i 2. 

§ 2. W razie zbiegu uprawnień do wynagrodzeń, o któ
rych mowa w § 1, przysługuje jedno, najwyższe wyna
grodzenie. 

§ 3. Członkom komisji Komitetu, o których mowa w § 1, 
w związku z udziałem w pracach Komitetu przysługują 
należności z tytułu podróży służbowych na zasadach okreś
lonych w przepisach 'w sprawie diet i innych należności 
z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 15 maja 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 11 czerwca 1991 r. 

w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich 
otwarcia. 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 
461) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: . 
1) "małym ruchu granicznym" - należy przez to rozumieć 

ruch osobowy odbywający się na podstawie Konwencji 




