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Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja
1996 r. o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach obo-
wiàzkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197) og∏a-
sza si´, co nast´puje:

Ârednia dzienna wewn´trzna konsumpcja paliw
ciek∏ych w 2002 r. dla poszczególnych grup produktów
wytwarzanych z ropy naftowej wynios∏a:

1) dla benzyn silnikowych i materia∏ów p´dnych do
silników lotniczych — 11,95 tys. ton;

2) dla olejów nap´dowych do silników i materia∏ów
p´dnych do silników lotniczych na bazie nafty —
13,99 tys. ton, w tym:

a) oleje nap´dowe do silników — 13,31 tys. ton,

b) materia∏y p´dne do silników lotniczych na bazie
nafty — 0,68 tys. ton;

3) dla olejów opa∏owych, ∏àcznie z olejem dla silników
statków morskich — 10,61 tys. ton, w tym:

a) oleje opa∏owe ci´˝kie — 3,21 tys. ton,

b) oleje opa∏owe lekkie — 7,40 tys. ton.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie wielkoÊci Êredniej dziennej wewn´trznej konsumpcji paliw ciek∏ych w 2002 r.

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U.
Nr 117, poz. 753, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1070 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052) w zw. z 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 oraz z 2002 r. Nr 153,

poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052) ob-
wieszcza si´, co nast´puje:

W sàdach wojskowych zosta∏o zwolnione stanowi-
sko s´dziego wojskowego sàdu okr´gowego w Woj-
skowym Sàdzie Okr´gowym w Warszawie.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 26 lutego 2003 r.

o zwolnieniu stanowiska s´dziowskiego
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OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO¸ECZNEGO

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyƒskie w II kwartale 2003 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U.

z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45,
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poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) og∏aszam, co na-
st´puje:

Sk∏adka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyƒskie od jednej osoby w II kwartale 2003 r.
wynosi 54 z∏.
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OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZÑCEGO RADY WY˚SZEGO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie 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 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 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268) og∏asza si´, co nast´puje:

1. Ustala si´ wykaz jednostek organizacyjnych
uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwali-
fikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin arty-
stycznych wraz z okreÊleniem stopnia nadawanych
kwalifikacji:

Dziedzina 
sztuki

Dyscyplina 
artystyczna Jednostka organizacyjna

Stopieƒ 
nadawanych 
kwalifikacji

1 2 3 4

SZTUKI Kompozycja Wydzia∏ Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej 
MUZYCZNE im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I

Wydzia∏ Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach I i II

Wydzia∏ Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii 
Muzycznej w Krakowie I i II

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego:
J. Kopczyk
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OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 marca 2003 r.

o wskazaniu wystawy publicznej dajàcej pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo pra-
wa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru u˝ytkowego, wzoru przemys∏owego lub 

towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemy-
s∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945, Nr 113, poz. 983
i Nr 153, poz. 1271) og∏asza si´, co nast´puje:

Impreza targowo-wystawiennicza pn. „XII TARGI
FORUM BUDOWNICTWA”, organizowana w dniach od
8 do 10 maja 2003 r. przez Politechnik´ Bia∏ostockà na

terenach uczelni w Bia∏ymstoku, jest wystawà publicz-
nà dajàcà pierwszeƒstwo do uzyskania patentu, prawa
ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone we-
d∏ug daty wystawienia na niej wynalazku, wzoru u˝yt-
kowego, wzoru przemys∏owego bàdê towaru oznaczo-
nego znakiem towarowym.

Prezes Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
A. Adamczak


