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Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o zasadach realizacji przedp∏at na samochody
osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776) okreÊla si´, co nast´-
puje:

OkreÊla si´ kwoty rekompensat obowiàzujàcych
w IV kwartale 2002 r., o których mowa w art.  1 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia

1996 r. o zasadach realizacji przedp∏at na samochody
osobowe:

1) 9 587,00 z∏, je˝eli przedp∏ata zosta∏a wniesiona na
samochód marki Fiat 126p;

2) 13 583,00 z∏, je˝eli przedp∏ata zosta∏a wniesiona na
samochód marki FSO 1500.

565

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 sierpnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci kwot rekompensat wyp∏acanych osobom, które wnios∏y przedp∏aty 
na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwarta∏ 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

564

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 sierpnia 2002 r.

o treÊci oÊwiadczeƒ z∏o˝onych przez osoby powo∏ywane na kierownicze stanowiska paƒstwowe 
przez Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w la-
tach 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, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
i Nr 50, poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128 i Nr 74,
poz. 676) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci, co na-
st´puje:

1) Józef Klimowicz — Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej, syn Mariana, urodzony 1 paêdziernika
1949 r. w Bia∏ogardzie, zamieszka∏y w Warszawie,
oÊwiadczy∏, ˝e by∏ funkcjonariuszem organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 1 i art. 2
powo∏anej ustawy;

2) S∏awomir Wiatr — Podsekretarz Stanu w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, syn Jerzego, urodzony
4 stycznia 1953 r. w Warszawie, zamieszka∏y w War-
szawie, oÊwiadczy∏, ˝e by∏ Êwiadomym i tajnym

wspó∏pracownikiem organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powo∏a-
nej ustawy;

3) Stanis∏aw JaÊkiewicz — Podsekretarz Stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, syn Tadeusza, uro-
dzony 4 stycznia 1940 r. w Brodach, zamieszka∏y
w Warszawie, oÊwiadczy∏, ˝e by∏ Êwiadomym i taj-
nym wspó∏pracownikiem organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 po-
wo∏anej ustawy;

4) Marek Ociepka — Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Finansów, syn Wies∏awa, urodzony 14 sierp-
nia 1952 r. w Warszawie, zamieszka∏y w Warszawie,
oÊwiadczy∏, ˝e by∏ funkcjonariuszem organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 1 i art. 2
powo∏anej ustawy.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

566

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 14 sierpnia 2002 r.

o zwolnieniu stanowiska s´dziowskiego.

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych

(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwieszcza
si´, co nast´puje:


