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UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 30 października 1992 r. 

w sprawie restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego i likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje Radę Mini
strów do przedstawienia w terminie do 30 listopada 1992 r. 
rozwiązań legislacyjnych, kompetencyjnych, organizacyj
nych i finansowych, niezbędnych do prawidłowego procesu 
restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego, którego integ
ralnym elementem powinien być proces likwidacji Dolno
śląskiego Zagłębia Węglowego, w szczególności do: 

1) przedstawienia funkcjonalnej struktury zarządzania pro
cesami restrukturyzacji województwa i likwidacji Dol
nośląskiego Zagłębia Węglowego, 
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2) określenia planów likwidacji zakładów górniczych, 
z uwzględnieniem konsekwencji hydrologicznych i geo
logicznych, 

3) określenia preferencji ekonomicznych dla działalności 
gospodarczej i powstawania nowych miejsc pracy 
w okresie 5-10 lat, 

4) określenia środków budżetowych w roku 1993 dla 
przeciwdziałania bezrobociu i związanego z tym sys
temu preferencji podatkowych i ulg inwestycyjnych 
potrzebnych do stworzenia specjalnej strefy ekonomicz
nej . 

Marszałek Sejmu: W. Chrzanowski 

REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 30 października 1992 r. 

w sprawie zobowiązania Rządu do przedłożenia projektu ustawy dotyczącej zakresu bezpłatnych świadczeń 
medycznych świadczonych w pubłicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz założeń finansowania opieki 

zdrowotnej. 

Dramatyczna sytuacja finansowa w dziale ochrony zdro
wia stawia pod znakiem zapytania prawidłowe funkcjono
wanie zakładów służby zdrowia. Wynikają z tego realne 
zagrożenia dla zdrowia i życia społeczeństwa. Przewidywane 
środki z budżetu państwa na ochronę zdrowia nie pokryją 
wydatków niezbędnych do finansowania dotychczasowego 
zakresu bezpłatnych świadczeń medycznych. 

W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobo
wiązuje Rząd do przedstawienia Sejmowi w terminie do dnia 
31 grudnia 1992 r. projektu ustawy w sprawie zakresu 
bezpłatnych świadczeń medycznych świadczonych w pub
licznych zakładach opieki zdrowotnej oraz do przedstawienia 
Sejmowi w tym samym terminie założeń finansowania opieki 
zdrowotnej w 1993 r. oraz w latach następnych . 

Marszałek Sejmu: W. Chrzanowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 103 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 listopada 1992 r. 

zmieniające zarządzenie 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. W zarządzeniu nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
15 czerwca 1991 r. w sprawie określenia wysokości wyna
grodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych 
pochodzących z wyboru (Monitor Polski Nr 20, poz 142) 

w § 1 w pkt 1 wyrazy "pracowników naukowych, przy
sługującego w dniu 31 grudnia roku poprzedniego" za
stępuje się wyrazami "nauczycieli akademickich" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 czerwca 1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 października 1992 r. 

w sprawie trybu powoływania członków rady nadzorczej przez pracowników banku państwowego. 

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Pracownicy banków państwowych, zwanych 
dalej "bankami", powołują jedną trzecią statutowej liczby 
członków rady nadzorczej banku . 


