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za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpo
żarowej 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

61. Gurba Stanisław s. Jana, 

na wniosek Wojewody Opolskiego, 

za zasługi w działalności kombatanckiej i publicystycz
nej 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

62. Szymański-Sieniawski Tadeusz s. Józefa, 

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obo
wiązków wynikających z pracy zawodowej 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 
po raz drugi 

63. Prusko Cecylia c. Edwarda, 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

64. Sawicka Jadwiga c. Franciszka, 

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

65. Żalik Czesław s. Wawrzyńca, 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

66. Wasyliszyn Eugeniusz s. Piotra, 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

67. Ćwierz Alicja c. Władysława, 68. Karbowski Sta
nisław s. Jana, 69. Maciałek Władysław s. Wojciecha, 
70. Staniszewski Marian s. Czesława, 

na wniosek Wojewody Toruńskiego, 

za zasługi w działalności społecznej 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

71. Sikora Tadeusz s. Walentego. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 20 marca 1996 r. 

w sprawie organizacji i zasad działania jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej publicznych szkół 
i placówek prowadzonych przez ministrów i inne organy administracji rządowej. 

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, 
z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. 
Nr 127, poz. 585, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, poz. 215 
oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. 1. W celu wykonywania zadań związanych z za
pewnieniem scentralizowanej obsługi ekonomiczno
-administracyjnej szkół i placówek publicznych, którym 
nie nadano uprawnień dysponenta środków budżeto
wych trzeciego stopnia, a tym samym charakteru jed
nostek budżetowych samodzielnie bilansujących, mi
nistrowie i inne organy administracji rządowej prowa
dzące szkoły (placówki) mogą tworzyć, na podstawie 
odrębnych przepisów, jednostki powołane do obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół (placówek), zwa
ne dalej "zespołami". 

2. Do zadań zespołów należy w szczególności: 

1) obsługa spraw administracyjno-gospodarczych, 
zaopatrzenie oraz obsługa inwestycji i remontów 
budynków szkół (placówek), 

2) obsługa finansowo-księgowa szkół (placówek), or
ganizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjo
nowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 

3) dokonywanie inwentaryzacji składników majątko
wych stanowiących mienie szkół (placówek), 

4) prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie 
wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych 
zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń itp., 

5) opracowywanie projektów planów zadań rzeczo
wych oraz planów dochodów wydatków budżeto
wych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym 
oświaty, a także organizowanie prawidłowego wy
konania zatwierdzonych wskaźników i limitów 
określonych w planach, 

6) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny 
finansowej i budżetowej w szkołach (placówkach) 
objętych obsługą danego zespołu. 

3. Zespoły realizują swoje zadania w porozumieniu 
z dyrektorami szkół (placówek) korzystaj'ących z usług 
świadczonych przez zespoły. 
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§ 2. 1. Pracą zespołu kieruje dyrektor. 

2. Organ prowadzący szkoły (placówki), których ob
sługa powierzona została zespołowi: 

1) określa regulamin organizacyjny zespołu, a w 
szczególności wewnętrzną strukturę organizacyjną 
(m .in. wykaz stanowisk pracy) oraz szczegółowy 
zakres działania zespołu, 

2) powołuje i odwołuje dyrektora i głównego księgo
wego zespołu, 

3) określa: 

a) jednostkowy plan dochodów i wydatków zespołu, 

b) plany dochodów i wydatków poszczególnych 
szkół (placówek), których obsługa finansowo
-księgowa należy do zadań zespołu, 

4) wyznacza szkoły i placówki, dla których zespół wy
konuje zadania określone w § 1. 

§ 3. Zespoły są jednostkami budżetowymi. Wydat
ki związane z funkcjonowaniem zespołów finansuje się 
z odrębnego rozdziału klasyfikacji budżetowej. 

§ 4. Tworzenie zespołów nie może powodować 
zwiększenia liczby pracowników ekonomicznych, ad
ministracyjnych i obsługi, zatrudnionych w jednost
kach organizacyjnych finansowanych z działu "Oświa
ta i wychowanie". 

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

Minister Edukacji Narodowej: J.J. Wiatr 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 25 marca 1996 r. 

w sprawie ustalenia jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami badawczo-rozwojowymi, w któ
rych mogą być zatrudniani pracownicy naukowi i badawczo-techniczni. 

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. 
Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, 
poz. 163) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Pracowników naukowych i badawczo-technicz
nych mogą zatrudniać nie będące jednostkami badaw
czo-rozwojowymi państwowe i spółdzielcze jednostki 
organizacyjne oraz spółki prawa handlowego, które 
prowadzą lub koordynują prace naukowe w wyodręb
nionych w tym celu komórkach organizacyjnych. 

§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio 
do żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji , 
Urzędu Ochrony Państwa i pożarnictwa, powołanych 

na podstawie odrębnych przepisów na stanowiska na
ukowe i badawczo-techniczne w państwowych i spół
dzielczych jednostkach organizacyjnych oraz w spół
kach prawa handlowego. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkol
nictwa Wyższego z dnia 9 pażdziernika 1986 r. w spra
wie ustalenia jednostek organizacyjnych nie będących 
jednostkami badawczo-rozwojowymi, w których mogą 
być zatrudniani pracownicy naukowi i badawczo-tech
niczni (Monitor Polski Nr 31, poz. 225). 

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

Minister Edukacji Narodowej: J.J. Wiatr 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 22 marca 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego 
i drozdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych 

oraz zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz 
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 

127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz 
z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703) zarzą
dza się, co następuje: 


