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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 20 maja 1992 r. 

w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich 
. Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administ
racji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych 
z użyciem uzbrojenia ogłasza się w dniach 10-12 czerwca 
1992 r. w godzinach od 9.00 do 20.00 czasu letniego 
lokalnego (od 7.00 do 18.00 UTC - czasu uniwersalnego 
skoordynowanego) każdego dnia jako strefę niebezpieczną 
dla żeglugi i rybołówstwa akwen obszarów morskich Rze
czypospolitej Polskiej o współrzędnych geograficznych: 

szerokość geograficzna 
północna 

54°14,7' 
54°34,3' 
54°51,3' 
54°54,9' 
54°53,0' 
54°35,4' 

długość geograficzna 
wschodnia 

015°52,3' 
015°36,2' 
015°36,7' 
016°13,3' 
016°47,2' 
016°51,1 ' 

2. Strefa określona w ust. 1 rozpoczyna się od linii 
podstawowej na odcinku wynikającym ze współrzędnych 
geograficznych wymienionych w ust. 1. 

§ 2. Dowódca Marynarki Wojennej: 

1) w uzgodnieniu z organami administracji morskiej i pańs
twowej morskiej służby hydrograficznej zapewni poda
nie informacji dotyczących przeprowadzenia ćwiczeń 
wojskowych w strefie określonej w § 1 do wiadomości 
wszystkich użytkowników morza, poprzez ogłoszenie 
ich w "Wiadomościach Żeglarskich" oraz przez Krajowy 
Ośrodek Koordynacyjny Ostrzeżeń Nawigacyjnych 
"NAVAREA- PL" - z co najmniej 15-dniowym wy
przedzeniem; 

2) zapewni ochronę strefy określonej w § 1 podczas przep
rowadzania ćwiczeń wojskowych. 

§ 3. Przepisy § 5 ust. 1-3 zarządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie stref 
zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówst
wa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Moni
tor Polski Nr 39, poz. 280 i z 1992 r. Nr 14, poz. 103) stosuje 
s ię odpowiednio. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej : R. Szeremietiew 
Kierownik Ministerstwa 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 23 maja 1992 r. 

w sprawie określenia specjalności w dziedzinie nauk wojskowych, w których na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego można wyznaczyć oficera (zatrudnić osobę cywilną) nie posiadającego tytułu naukowego 

lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego przy 
wyznaczaniu (zatrudnianiu) na to stanowisko. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 
marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. 
z 1992 r. Nr 10, poz. 40) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W dziedzinie nauk wojskowych na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w wyższej szkole wojskowej 
można wyznaczyć oficera lub zatrudnić osobę cywilną, 
posiadających wybitne, twórcze osiągnięcia w pracy zawo
dowej poza szkołą wyższą, w następujących specjalnościach 
dyscypliny naukowej "sztuka wojenna": 

1) obronność państwa i doktryny wojenne, 

2) strategia wojenna, 

3) sztuk~ operacyjna, 

4) taktyka rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb, 

5) dowodzenie wojskami, 

6) zabezpieczenie bojowe i logistyczne, 

7) organizacja, mobilizacja i uzupełnienie sił zbrojnych, 

8) obrona regionalna i cywilna, 

9) historia sztuki wojennej i myśli wojskowej, 

10) geografia wojenna i topografia wojskowa, 

11) metodyka szkolenia wojsk, 

12) użycie uzbrojenia i sprzętu technicznego. 

§ 2. 1. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwy
czajnego osób, o których mowa w § 1, może nastąpić: 

1) w jednostce organizacyjnej wyższej szkoły wojskowej 
prowadzącej kształcenie w zakresie dyscypliny nauko
wej i specjalności określonych w § 1, 

2) po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego 
i uzyskaniu pozytywnej opini i Centralnej Komisji do 
Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, zwanej 
dalej "Centralną Komisją". 

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają rady 
jednostek organizacyjnych wyższych szkół wojskowych 
uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, na wniosek ko~endanta jednostki organi
zacyjnej, w której zamierza się wyznaczyć oficera lub zatrud
nić osobę cywilną. Jeżeli w kraju brak jest jednostki upraw
nionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilito-
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wanego w danej dyscyplinie, postępowanie kwalifikacyjne 
przeprowadza jednostka uprawniona do nadawania stopnia 
naukowego doktora. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć 
wyłącznie osoby spełniającej warunki określone w § 1. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

1) wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, 

2) powołanie trzyosobowej komisji spośród członków ra
dy, o której mowa w ust. 2, posiadających tytuł naukowy 
lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

3) powołanie trzech recenzentów posiadających tytuł nau
kowy, w tym dwóch spoza grona rady jednostki or
ganizacyjnej przeprowadzającej postępowanie kwalifi
kacyjne oraz spoza grona osób zatrudnionych w jedno
stce organizacyjnej. w której zajmuje stanowisko (za
trudniony jest) kandydat. jak również spoza grona osób 
zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, w której 
ubiega się on o stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

4) stwierdzenie kwalifikacji do zajmowania stanowiska 
profesora nadzwyczajnego. 

§ 3. 1. Recenzenci oceniają osiągnięcia kandydata 
w pracy zawodowej poza szkolnictwem wyższym. 

2. Komisja, po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, 
przedstawia radzie jednostki organizacyjnej wyzszej szkoły 
wojskowej swoje stanowisko w przedmiocie stwierdzenia 
kwalifikacji do zajmowania stanowiska profesora nadzwy- , 
czajnego; stanowisko komisji wymaga uzasadnienia. 

§ 4. Rada, o której mowa w § 2 ust. 2, po zapoznaniu się 
ze stanowiskiem komisji, podejmuje uchwałę w sprawie 
stwierdzenia kwalifikacji do zajmowania przez kandydata 
stanowiska profesora nadzwyczajnego. 

§ 5. W celu wyrażenia opinii, o której mowa w § 2 ust. 
1 pkt 2, komendant jednostki organizacyjnej wyższej szkoły 
wojskowej, przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyj-

ne, przekazuje dokumentację postępowania kwalifikacyjne
go Cęntralnej Komisji. 

§ 6. W razie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 
kwalifikacji do zajmowania stanowiska profesora nadzwy
czajnego przez radę jednostki organizacyjnej. której uchwały 
o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nie 
wymagają zatwierdzenia przez Centralną Komisję, nie jest 
wymagane uzyskanie opinii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2. 

§ 7. Pozytywne wyniki postępowania kwalifikacyjnego 
i opinia, o których mowa IN § 2 ust. 1 pkt 2, uprawniają do 
wyznaczenia oficera na stanowisko lub zatrudnienia osoby 
cywilnej w ciągu trzech lat od ich uzyskania. 

§ 8. Recenzentom, o których mowa w § 3 ust. 1, 
przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w prze
pisach o wynagradzaniu za opracowanie recenzji rozprawy 
habilitacyjnej. 

§ 9. Tracą moc zarządzenia M inistra Obrony Narodowej: 

1) nr 1 O/ MON z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie określenia 
dyscyplin w dziedzinie nauk wojskowych, w których na 
stanowisko docenta można powołać osobę posiadającą 
stopień naukowy doktora oraz wybitne osiągnięcia 
praktyczne (Dziennik Rozkazów M inisterstwa Obrony 
Narodowej poz. 6); i' 

2) nr 61 / MON z dnia 8 września 1988 r. w sprawie 
określenia trybu pos~ępowania kwalifikacyjnego przy 
wyznaczaniu (zatrudnianiu) ' na stanowisko docenta 
w dziedzinie nauk wojskowych w wyższej szkole wojs
kowej osób posiadających stopień; naukowy doktora 
(Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej 
poz. 67) . 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. . 

Minister Obrony Narodowej : R. Szeremietiew 
Kierownik Ministerstwa 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ 
MINISTRA FINANSOW 

z dnia 21 kwietnia 1992 r. 

w sprawie zasad wyceny dokumentacji-geologicznej. 

Na podstawie art. 1 2e ust. 4 dekretu z dn ia 6 maja 1953 r. 
- Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 
35, poz. 186, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41 , poz. 
324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 14, poz. 89 
i z 1991 r. Nr 31, poz. 128) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do wyceny dokumentacji geologicznej wlicza się 
nakłady poniesione na: 

1) sporządzenie projektu badań geologicznych, 

2) badania i roboty geologiczne oraz badania laborato
ryjne, 

3) sporządzenie dokumentacji. 

§ 2. 1. Wyceny dokumentacji geologicznej. dokonuje 
się na podstawie wzoru : 

Ca = Cr' Mn 

w którym: 

- Ca oznacza aktualną zrewaloryzowaną cenę dokumen
tacji, 

- Cr oznacza cenę dol<lJmentacji geologicznej w roku jej 
wykonania (w ra~ie sporządzania dokumentacji przez 
okres kilku lat, cenę wylicza się dla każdego roku 
oddzielnie). 

Mn oznacza mnożnik ceny, obowiązujący w roku przep
rowadzania rewaloryzacji dokumentacji· geologicz
nej; tabela mnożników obowiązujących w I kwartale 
1992 r. stanowi załącznik nr 1, do zarządzenia. 

2: Mnoż'nik Mn na następne kwartały ustala się według 
wzoru: 


