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"a) gospodarczych - Komitet Ekonomiczny Rady Mi
nistrów, 

b) społeczno-politycznych - Komitet Społeczny Ra
dy Ministrów"; 

3) w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz 
dodaje ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie rozbieżności w tra

kcie postępowania uzgadniającego, właściwy organ 
kieruje projekt dokumentu rządowego do rozpa
trzenia przez Komitet Ekonomiczny lub Komitet 
Społeczny Rady Ministrów."; 

4) w § 14: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Wniesienie pod obrady Rady Ministrów projektu 
dokumentu rządowego, który był przedmiotem 
prac Komitetu Ekonomicznego lub Komitetu 
Społecznego Rady Ministrów i nie zostały usu-

nięte rozbieżności, następuje po uzyskaniu sta
nowiska przewodniczącego Komitetu. Przewod
niczący Komitetu przedstawia uzasadnione sta
nowisko w tej sprawie wraz z propozycją roz
strzygnięcia przez Radę Ministrów."; 

b) w ust. 2 wyrazy "Komitetu Społeczno-Ekonomicz
nego" zastępuje się wyrazami "Komitetu Ekonomi
cznego lub Komitetu Społecznego Rady Ministrów"; 

5) w § 32 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach "Rady 
Ministrów" dodaje się wyrazy "i jej stałych komitetów", 

6) w § 34 i w § 35 w pkt 3 wyrazy "Komitetu Społecz
no-Ekonomicznego Rady Ministrów" zastępuje się wy
razami "Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ko
mitetu Społecznego Rady Ministrów". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i pod
lega ogłoszeniu. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 

181 
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 3 lipca 1992 r. 

w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży 
przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych oraz na obozach i koloniach. 

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypos
politej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 
297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 95, 
poz. 425 i Nr 107, poz. 459) i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 
lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicz
nego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 i Nr 
95, poz. 425) oraz w związku z art. 1 ust. 3, art. 2 pkt 2 i art. 
4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, 
z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504 
oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zakłady wychowawcze i opiekuńcze, w szczegól
ności placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wy
chowawcze i resocjalizacyjne, działające na podstawie usta
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 
95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254), 
oraz krajowe kolonie i obozy organizowane przez instytucje 
państwowe - zwane dalej "placówkami" - zapewniają 
i umożliwiają wykonywanie praktyk religijnych wychowan
kom, uczestnikom kolonii i obozów, zwanym dalej "wy
chowankami", zgodnie z życzeniem rodziców (opiekunów 
prawnych) bądź samych wychowanków. 

§ 2. 1. Wychowankowie mają prawo wykonywania 
praktyk religijnych swoich wyznań, a w szczególności 

udziału we Mszy Św. w niedziele i święta, w Liturgii Świętej 
w niedziele i święta prawosławne oraz w nabożeństwach 
innych kościołów i związków wyznaniowych. 

2. Placówka zapewnia wychowankom opiekę podczas 
wykonywania tych praktyk. 

3. Ponadto placówka umożliwia wychowankom spot
kania o charakterze wychowawczo-religijnym z osobami 
duchownymi lub świeckimi ich wyznania. 

§ 3. Placówka umożliwia wychowankom udział w reko
lekcjach wielkopostnych lub podobnych praktykach, o ile 
religia lub wyznanie nakłada na swoich członków tego 
rodzaju obowiązek. 

§ 4. W placówce mogą być umieszczone krzyże oraz 
inne symbole religijne, uwzględniające uczucia wychowan
ków poszczególnych religii i wyznań. 

§ 5. Wykonywanie lub niewykonywanie praktyk religij
nych nie może być powodem dyskryminacji lub nietolerancji. 

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

Minister Edukacji Narodowej: p. o. A. Stelmachowski 

182 
ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 17 lipca 1992 r. 

w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów adnotacji o ustanowieniu zastawu 
na pojeździe mechanicznym. 

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 
320, Nr 59, poz. 350, Nr 74, poz. 439 i 440, z 1991 r. Nr 100, 
poz. 442 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1992 r. Nr 20, poz. 78 i Nr 
49, poz. 221) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadku ustanowienia przez bank zastawu 
na pojeździe mechanicznym podlegającym rejestracji, kiero
wnik urzędu rejonowego rządowej administracji ogólnej 
dokonuje na czwartej stronie dowodu rejestracyjnego ad
notacji o treści: "Na pojeździe ustanowiony jest zastaw" oraz 


