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ZARZĄDZENIE MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 kwietnia 1994 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie 
przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części. 

Na podstawie art. 62 ust. 9 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, z 1991 r. Nr 95, poz. 
425 i Nr 1 07, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1994 r. Nr 
1, poz. 3), w związku z art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 12 
listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie 
działania niektórych naczelnych i centralnych organów ad
ministracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 
33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387 i Nr 
73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
w porozumieniu z Sekretariatem Konferencji Episkopatu 
Polski zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra-Szefa Urzędu Rady Mini
strów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu 
postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia 

osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieru
chomości lub ich części (Monitor Polski Nr 5, poz. 39 
i z 1993 r. Nr 20, poz. 195) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Personel pomocniczy otrzymuje zryczałtowane diety 
w wysokości : 

1) sekretarze Komisji - 35%, 

2) radcy prawni Komisji - 35%, 

3) protokolanci Komisji - 15% 

- diety stałych członków Komisji, o których mowa w ust. 1 
pkt 3." 

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

Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów: M. Strąk 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 18 kwietnia 1994 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 1000 zł i 200000 zł oraz terminu 
wprowadzenia ich do obiegu. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, 
poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 i z 1994 r. Nr 1, poz. 2) 
zarządza się, co następuje: 

§ 3. Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej 
wartości 200000 zł, określone w załączniku nr 2 do za 
rządzenia. 

§ 1. Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej 
wartości 1000 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia . 

§ 4. Moneta, o której mowa w § 3, będzie wprowadzona 
do obiegu w dniu 10 maja 1994 r. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 
§ 2. Moneta, o której mowa w § 1, będzie wprowadzona 

do obiegu w dniu 4 maja 1994 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. W. Koziński 

Wartość 
złotych 

1000 

ł 

Załączniki do zarządzenia Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego z dnia 18 
kwietn ia 1994 r. (poz. 191) 

Załącznik nr 1 

WZOR, PROBA I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ 

Cechy graficzne Brzeg Waga w Średn ica Próba 
strona główna strona odwrotna (bok) gramach wmm 

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy- Wizerunek stadionu sportowego wkom- gładki 28,28 38,61 Ag 
pospolitej Polskiej, pod orłem napis ZŁ ponowany we fragment mapy Stanów 925/1000 
1000 ZŁ, w otoku napis RZECZPOSPOLI- Zjednoczonych. Powyżej stadionu półko-
TA POLSKA 1994, ponad napisem or- lem gwiazdki, pod nimi napis FIFA. Poni-
nament z perełek . żej stadionu, na mapie półkolem napis 

USA 1994. Z prawej strony półkolem 
napis XV PUCHAR ŚWIATA. 
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