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uchodźcy i osobom, które ubiegają się o taki sta
tus, 

2) nagród wypłacanych na podstawie § 6 rozporzą
dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
20 października 1995 r. w sprawie organizowania 
zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycz
nych i nagradzania uczestników tych zajęć (Dz. U. 
Nr 127, poz. 614), 

3) świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie 
art. 20' ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o komba
tantach oraz niektórych osobach będących ofiara-

mi represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. 
Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, 
poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. 
Nr 15, poz. 83 i Nr 28, poz. 153). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 
dnia 1 stycznia 1997 r. 

Minister Finansów: w z. J. Kubik 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 21 kwietnia 1997 r. 

w sprawie określenia jednostek organizacyjnych, które mogą dokonywać przywozu z zagranicy 
oraz wywozu za granicę środków odurzających i psychotropowych. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, 
poz. 15 i Nr 15, poz. 66, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, poz. 
517 oraz z 1991 r. Nr 105, poz. 452) oraz w związku z art. 
8 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie 
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, 
poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przywóz z zagranicy oraz wywóz za granicę 
środków odurzających i psychotropowych może być 
dokonywany przez jednostki organizacyjne, które uzy
skały zezwolenie na przywóz lub wywóz, wydane przez 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na podstawie art. 
17 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapo
bieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz.15 i Nr 15, 

poz. 66, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, poz. 517 
oraz z 1991 r. Nr 105, poz. 452), zwanej dalej "ustawą". 

§ 2. Jednostki organizacyjne, które przed wejściem 
w życie zarządzenia dokonywały przywozu z zagranicy 
lub wywozu za granicę środków odurzających i psy
chotropowych na podstawie zezwoleń Ministra Zdro
wia i Opieki Społecznej, o których mowa w § 1, uznaje 
się za jednostki organizacyjne określone zgodnie 
z art. 17 ust. 1 ustawy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Gospodarki: w z. J. Markowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 23 maja 1997 r. 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybucho
wych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, 
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. ' Nr 35, poz. 192 
i z 1997 r. Nr 6, poz. 31) w związku z § 1 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 

1990 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów 
ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych 
na poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, 
których używanie może zagrażać bezpieczeństwu pu
blicznemu (Dz. U. Nr 76, poz. 451 i z 1993 r. Nr 119, 
poz. 533), zarządza się, co następuje: 




