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§ 12b. Stanowisko do Spraw Pracowniczych od-
powiada w szczególnoÊci za sprawy zwià-
zane z:

1) prowadzeniem dokumentacji kadrowej
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,

2) prowadzeniem spraw socjalnych w za-
kresie obs∏ugi funduszu socjalnego.

§ 12c. Zespó∏ Prasowy sprawuje prasowà obs∏u-
g´ Biura.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów:
J. Buzek

1064

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 listopada 2000 r.

w sprawie zarzàdzenia wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W zwiàzku z uchwa∏à Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie przeprowa-
dzenia wyborów uzupe∏niajàcych, na podstawie art. 10
ustawy z dnia 28 maja 1993 r. — Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45,
poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47,
poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98,
poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz
z 1999 r. Nr 49, poz. 483) oraz art. 1 ust. 1 i art. 20 ust. 4
ustawy z dnia 10 maja 1991 r. — Ordynacja wyborcza
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r.
Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98,
poz. 604) i w zwiàzku z art. 8 ustawy z dnia 24 lipca
1998 r. o wejÊciu w ˝ycie ustawy o samorzàdzie powia-
towym, ustawy o samorzàdzie województwa oraz usta-
wy o administracji rzàdowej w województwie (Dz. U.
Nr 99, poz. 631) stanowi si´, co  nast´puje:

§ 1. Zarzàdzam wybory uzupe∏niajàce w okr´gach
wyborczych obejmujàcych obszary województw:
che∏mskiego i wroc∏awskiego — istniejàcych do dnia
31 grudnia 1998 r. — do  mandatów, których wygaÊni´-
cie stwierdzi∏ Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Dat´ wyborów wyznaczam na niedziel´ dnia
28 stycznia 2001 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci wyborczych, okreÊla kalendarz wyborczy,
stanowiàcy za∏àcznik do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 16 listopada 2000 r. (poz. 1064)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPE¸NIAJÑCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 28 STYCZNIA 2001 R. W OKR¢GACH WYBORCZYCH OBEJMUJÑCYCH OBSZARY WOJEWÓDZTW:

CHE¸MSKIEGO I WROC¸AWSKIEGO, ISTNIEJÑCYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 1998 R.

Data wykonania
czynnoÊci wyborczych TreÊç czynnoÊci wyborczych

1 2

do 11 grudnia 2000 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci informacji o okr´gach wyborczych
— powo∏anie okr´gowych komisji wyborczych

do 19 grudnia 2000 r. — zg∏aszanie kandydatów na senatorów do okr´gowych komisji wyborczych w ce-
lu zarejestrowania

do 22 grudnia 2000 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci informacji o granicach i numerach obwo-
dów g∏osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 7 stycznia 2001 r. — powo∏anie przez zarzàdy gmin obwodowych komisji wyborczych
od 7 stycznia 2001 r. — sk∏adanie przez ˝o∏nierzy i policjantów odbywajàcych s∏u˝b´ poza miejscem 
do 14 stycznia 2001 r. sta∏ego zamieszkania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowo-

Êci, w której odbywajà s∏u˝b´
od 13 stycznia 2001 r. — rozpocz´cie emisji audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych

i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez
komitety wyborcze

do 14 stycznia 2001 r. — sporzàdzenie spisów wyborców przez urz´dy gmin
do 18 stycznia 2001 r. — sk∏adanie wniosków przez wyborców przebywajàcych czasowo na obszarze

gminy lub nigdzie nie zamieszkujàcych o dopisanie do spisu wyborców
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Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22,
poz. 291) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa, bez bli˝-
szego okreÊlenia, o:

1) nauczycielach — rozumie si´ przez to nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych zatrudnionych w przedszkolach, szko∏ach
i placówkach oraz zak∏adach kszta∏cenia i placów-
kach doskonalenia nauczycieli wymienionych
w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zwanej da-
lej „Kartà Nauczyciela”,

2) szkole — rozumie si´ przez to przedszkola, szko∏y
i placówki oraz zak∏ady kszta∏cenia i placówki do-

skonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 1
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,

3) dyrektorze szko∏y — rozumie si´ przez to dyrekto-
rów przedszkoli, szkó∏ i placówek oraz zak∏adów
kszta∏cenia i placówek doskonalenia nauczycieli,
o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2
Karty Nauczyciela,

4) uczniach — rozumie si´ przez to uczniów, s∏uchaczy
i wychowanków,

5) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117,
poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 48, poz. 550).

§ 2. 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor
szko∏y, w której jest zatrudniony nauczyciel.

1066
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 2 listopada 2000 r.

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu post´powania odwo∏awczego 
oraz sk∏adu i sposobu powo∏ywania zespo∏u oceniajàcego.

1065
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 listopada 2000 r.

w sprawie wysokoÊci funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej.

Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88,
poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255
oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 5) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. WysokoÊç funduszu na nagrody roczne, na-
grody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy 
S∏u˝by Wi´ziennej, tworzonego w ramach Êrodków
na uposa˝enia funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej, wy-
nosi 9,5% planowanych na dany rok kalendarzowy
Êrodków na uposa˝enia zasadnicze wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym, uj´tych w cz´Êci 37 bud˝etu paƒ-
stwa, pozostajàcych w dyspozycji Ministra Sprawiedli-
woÊci.

2. WysokoÊç funduszu, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç podwy˝szana przez jego dysponenta w ra-
mach ∏àcznej sumy Êrodków na uposa˝enia zasadnicze
funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 22 paêdziernika 1996 r. w sprawie wysokoÊci fun-
duszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy S∏u˝-
by Wi´ziennej (Dz. U. Nr 128, poz. 606).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

1 2

do 20 stycznia 2001 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci przez okr´gowe komisje wyborcze danych
o zarejestrowanych kandydatach na senatorów

godz. 2400 — zakoƒczenie kampanii wyborczej
27 stycznia 2001 r. 
28 stycznia 2001 r. — g∏osowanie
od godz. 600 do godz. 2200


