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UCHWAlA Nr 62 RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 czerwca 1992 r. 

w sprawie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie z siedzibą w Warszawie. 

Nawiązując do postanowień Paryskiej Karty dla Nowej 
Europy z dnia 21 listopada 1990 r. dotyczących utworzenia 
w Warszawie Biura Wolnych Wyborów Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w Europie, w wykonaniu decyzji 
Rady Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 
podjętej w Pradze dnia 31 stycznia 1992 r., dotyczącej 
rozszerzenia mandatu Biura Wolnych Wyborów Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i zmiany jego 
nazwy, Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do wiadomości, że nazwę Biura 
Wolnych Wyborów Konferencji Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie działającego w Warszawie, zwanego dalej 
"Biurem", zmienia się na " Biuro Instytucji Demokratycznych 
i Praw Człowieka Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie". Potwierdza się zgodę na dalsze działanie tego 
Biura. 

§ 2. 1. Biuro korzysta z przywilejów i immunitetów, 
o których mowa w Konwencji o przywilejach i immunitetach 
Narodów Zjednoczonych, sporządzonej w Nowym Jorku 
dnia 131utego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286 i 289) . 

2. Pracownikom Biura zostaną przyznane przywileje 
i immunitety przewidziane w konwencji, o której mowa w ust. 
1, zgodnie z działaniami podjętymi lub które mają być podjęte 
przez kompetentne władze polskie. 

3. Pracownikom merytorycznym delegowanym do pra
cy w Biurze przez państwa uczestniczące w Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, inne niż Rzeczpo
spolita Polska, oraz członkom ich rodzin pozostającym z nimi 
we wspólnocie domowej zostaną przyznane przywileje i im
munitety przewidziane w Konwencji o stosunkach dyp
lomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 
1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232 i 233). 

§ 3. Członkowie delegacji biorący udział w spotkaniach 
organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez Biuro, jak również członkowie personelu Sekretariatu 
oraz Centrum Zapobiegania Konfliktom Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w Europie, przybywający do 
Polski w celach służbowych, korzystają w czasie trwania ich 
misji urzędowych w Polsce z przywilejów i immunitetów 
przewidzianych w konwencji wymienionej w § 2 ust. 1. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 
2 maja 1991 r. w sprawie działania Biura Wolnych Wyborów 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzi
bą w Warszawie (Monitor Polski Nr 16, poz. 106). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Min istrów: J. Olszewski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 25 maja 1992 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych 
zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 oraz w związku z art. 21 
ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe 
(Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, 
poz. 155, Nr 60, poz. 253 i Nr 1 00, poz. 442) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 
1990 r. w sprawie określenia instytucj i finansowych oraz 
instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku 
odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach ob
cych (Monitor Polski Nr 22, poz. 173, z 1991 r. Nr 5, poz. 31 
i Nr 45, poz. 319 oraz z 1992 r. Nr 10, poz. 69) w § 1 w pkt 3: 

1) lit. a) otrzymuje brzmienie: 
"a) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.", 

2) po lit. k) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
lit. I) w brzmieniu: 

"I) Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA" 

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

Minister Finansów: A. Olechowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 1 czerwca 1992 r. 

w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu 
przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r. 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Minis
trów z dnia 16 października 1990 r. w sprawie udziela 
nia dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkła -

dów oszczędnościowych na budownictwo mieszka 
niowe (Dz. U. Nr 72, poz. 424) zarządza s ię, co nastę
puje: 
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§ 1. W celu przeliczenia wartości wkładów lokowanych 
w 1992 r. na oszczędnościowych książeczkach mieszkanio
wych Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państ
wowego i banków spółdzielczych na liczbę m2 powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego ustala się wskaźnik przeli
czeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej dla budownictwa 
mieszkaniowego spółdzielczego wielorodzinnego i jedno-

rodzinnego oraz indywidualnego za I kwartał 1992 r. w wy
sokości 4.985 tys. zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
A. Diakonow 

Kierownik Ministerstwa 
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ZARZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 1 czerwca 1992 r. 

w sprawie przeprowadzenia poboru w 1992 r. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 40, poz. 174) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. W okresie od dnia 2 września do dnia 6 listopada 
1992 r. przeprowadzony zostanie na terenie kraju pobór 
mężczyzn urodzonych w 1973 r. 

2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejonowych komisj i 
lekarskich i rejonowych komisji poborowych w terminie 
określonym w ust. 1 podlegają, oprócz urodzonych w 1973 r., 
także mężczyźni urodzeni w latach 1972, 1971, 1970, 1969, 
1968, 1967, 1966, 1965 i 1964, którzy dotychczas nie 
stawali do poboru. 

3. Do komisji określonych w ust. 2 wzywa się także 
mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochot
niczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej. 

§ 2. Do stawienia się przed rejonowymi komisjami lekar
skimi wzywa się również : 

1) poborowych urodzonych w latach 1972, 1971, 1970, 
1969 i 1968, uznanych za czasowo niezdolnych do 
czynnej służby wojskowej, 

2) żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej 
bez przeniesienia do rezerwy ze względu na uznanie ich 
za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej 
- jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakoń
czeniem poboru, 

3) poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustale
nie zdolności do czynnej służby wojskowej. 

§ 3. Do stawienia się przed rejonowymi komisjami po
borowymi wzywa się: 
1) poborowych, którzy: 

a) ubiegają się o odroczenie służby wojskowej ze 
względu na konieczność sprawowania bezpośred
niej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie 
gospodarstwa rolnego, 

b) wystąpili z wnioskiem o skierowanie ich do odbycia 
służby zastępczej, 

2) żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej 
bez przeniesienia do rezerwy ze względu na sprawo
wanie bezpośredniej opiek nad członkiem rodziny lub 
prowadzenie gospodarstwa rolnego. 

§ 4. Termin ogłoszenia poboru na terenie kraju wy
znacza się na dzień 19 sierpnia 1992 r. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych : A. Macierewicz 
Minister Obrony Ncrodowej : R. Szeremietiew 

Kierownik Ministerstwa 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE:J 

z dnia 4 czerwca 1992 r. 

w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych. 

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podwyższania niektórych 
świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo
wych (Dz. U. Nr 29, poz. 199 i z 1989 r. Nr 61 , poz. 366), 
zwanego dalej "rozporządzeniem", ogłasza się, co następuje: 

Kwoty jednorazowych .odszkodowań, o których mowa 
w § 2-4 rozporządzenia, wynoszą począwszy od dnia 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: 
1) 575.000 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie 

mniej niż 2.165.000 zł, z tytułu doznania stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypad 
ku przy pracy lub choroby zawodowej (§ 2 ust. 1) , 

2) 10.734.000 zł z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów 
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 
(§ 2 ust. 2) , 

3) 575.000 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu 
z tytułu zwiększenia uszczerbku na zdrowiu (§ 3), 

4) 53.577.000 zł, gdy do odsnodowania uprawniony jest 
małżonek lub dziecko zmarłego, oraz 10.734.000 zł 

z tytułu zwiększenia odszkodowania przysługującego na 
drugiego i każdego następnego uprawnionego (§ 4 ust. 
1 pkt 1), 

5) 26.815.000 zł, gdy do od:;zkodowania uprawnieni są 
tylko inni członkow ie rod liny niż małżonek i dzieci 
zmarłego, oraz 10.734.000 zł z tytułu zwiększenia od
szkodowania na drugiego i <ażdego następnego upraw
nionego (§ 4 ust. 1 pkt 2), 

6) 10.734.000 zł, gdy do odszkodowania równocześnie 
z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni 
członkowie rodziny (§ 4 ust. 1 pkt 3). 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kropiwnicki 


