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Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U.
z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681
i Nr 63, poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50,
poz. 600) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci, co na-
st´puje:

Sàd Apelacyjny w Warszawie V Wydzia∏ Lustracyj-
ny prawomocnym orzeczeniem z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie V AL. 53/00 stwierdzi∏, ˝e Les∏aw åwiok 

s. Tadeusza, ur. 16 grudnia 1930 r. w KroÊnie — z∏o˝y∏
niezgodne z prawdà oÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujaw-
nieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990
osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r.
Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63,
poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600).

Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie:
H. Szachu∏owicz
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OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 5 czerwca 2001 r.

o podaniu do publicznej wiadomoÊci prawomocnego orzeczenia Sàdu stwierdzajàcego niezgodnoÊç 
z prawdà oÊwiadczenia osoby lustrowanej.
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OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZÑCEGO RADY WY˚SZEGO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

z dnia 27 lutego 2001 r.

w sprawie uzupe∏nienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów
kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z okreÊleniem stopnia nadawanych 

kwalifikacji.

Na podstawie art. 37 ust. 2 i ust. 4 w zwiàzku z art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o tytule nauko-
wym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z
1997 r. Nr 43, poz. 272 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) og∏a-
sza si´, co nast´puje:

Ustala si´ wykaz jednostek organizacyjnych, któ-
rym Rada Wy˝szego Szkolnictwa Artystycznego przy-
zna∏a uprawnienia do przeprowadzania przewodów
kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin
artystycznych wraz z okreÊleniem stopnia nadawanych

kwalifikacji, stanowiàcy uzupe∏nienie wykazu zamiesz-
czonego w obwieszczeniu Przewodniczàcego Rady
Wy˝szego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 czerwca
1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwali-
fikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin arty-
stycznych wraz z okreÊleniem stopnia nadawanych
kwalifikacji (Monitor Polski Nr 25, poz. 374), uzupe∏nio-
nego obwieszczeniem Przewodniczàcego Rady Wy˝-
szego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 listopada
1999 r. (Monitor Polski z 2000 r. Nr 24, poz. 513):

Dziedzina sztuki Dyscyplina artystyczna Jednostka organizacyjna
Stopieƒ i data 
nadawanych 
kwalifikacji

1 2 3 4

Sztuki
muzyczne

Prowadzenie zespo∏ów wokalnych
i wokalno-instrumentalnych

Wydzia∏ Edukacji Muzycznej 
Akademii Muzycznej w Krakowie

I i II
14.03.2000 r.

Wydzia∏ Edukacji Muzycznej 
Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipiƒskiego we Wroc∏awiu

I
20.06.2000 r.

Jazz i muzyka estradowa

Wydzia∏ Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach

I
27.02.2001 r.


