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276 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 12 marca 1999 r. 

w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich 
Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 grud
nia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą to
warami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Minister Gospodarki na wniosek osoby kra
jowej wydaje pozwolenie na wywóz towarów określo
nych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Go
spodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowie
nia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształ
towników i profili ze stali niestopowej (Dz. U. Nr 29, 
poz. 275). 

2. Wzór wniosku, wykaz dokumentów i informacji, 
które powinny być dołączone do wniosku, wzór po
zwolenia, warunki wydania i wykorzystania pozwole
nia, sposób i tryb ewidencjonowania wydawanych po
zwoleń, wzór i tryb składania sprawozdań z wykorzy
stania pozwolenia określa rozporządzenie Ministra Go
spodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie pozwoleń 

na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz 
towarów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1126). 

§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2, do
datkowo należy dołączyć: 

1) dokument wywozowy sporządzony w dwóch eg
zemplarzach w języku polskim i angielskim, który 
osoba, o której mowa w § 1 ust. 1, odbiera w Mini
sterstwie Gospodarki; dokument ten sporządza się 
do każdej wywożonej partii towaru, 

2) kopię umowy z kontrahentem zagranicznym doty
czącą towaru będącego przedmiotem wniosku, 

3) świadectwo pochodzenia towaru lub oświadczenie 
producenta o pochodzeniu towaru. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 

277 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 26 marca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kan
dydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych 

zasad wynagradzania referendarzy sądowych. 

Na podstawie art. 124 § 2 i 2a ustawy z dnia 
20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów po
wszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, 
poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. 
Nr 34, poz. 163, Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, 
z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, 
poz. 679, Nr 117, poz. 751, 752 i 753, Nr 121, poz. 769, 
Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882 oraz z 1998 r. Nr 98, 
poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości wynagro
dzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandy
datów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na 
stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegóło
wych zasad wynagradzania referendarzy sądowych 
(Dz. U. Nr 65, poz. 427) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze refe
rendarza sądowego ustala się w wysokości 
2.694 zł." 

§ 2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia za
sadniczego referendarza sądowego została przeliczo
na zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu 
przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem 
obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia spo
łeczne przez ubezpieczonych (Dz. U. Nr 153, poz.1006). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 marca 1999 r. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 




