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2. W przypadku gdy po up∏ywie okresu wstrzymania
pomocy nie usta∏y przyczyny, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, nast´puje odmowa udzielenia pomocy.
3. Odmowa udzielenia pomocy, o której mowa
w § 2, nast´puje ponadto, gdy:
1) uchodêca, wobec którego kontynuowana jest
uprzednio wstrzymana pomoc, ponownie dopuszcza si´ dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
2) uchodêca skazany zosta∏ prawomocnym wyrokiem
sàdu,
3) cudzoziemiec zosta∏ pozbawiony statusu uchodêcy.
§ 7. 1. W przypadku zmiany przez uchodêc´ miejsca
zamieszkania, realizacj´ programu przejmuje powiat
w∏aÊciwy ze wzgl´du na nowe miejsce zamieszkania
uchodêcy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, starosta
w∏aÊciwy ze wzgl´du na dotychczasowe miejsce zamieszkania uchodêcy zawiadamia starost´ w∏aÊciwego

Poz. 1160, 1161 i 1162

ze wzgl´du na nowe miejsce zamieszkania uchodêcy
oraz przekazuje realizowany program.
3. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania
uchodêcy zwiàzana jest ze zmian´ województwa, starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na dotychczasowe miejsce zamieszkania uchodêcy informuje o tym w∏aÊciwych wojewodów.
§ 8. Cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodêcy
w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, je˝eli przebywajà i zamieszkujà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogà wystàpiç z wnioskiem o udzielenie pomocy, o której mowa w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
w z. J. Star´ga-Piasek

1161
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 28 listopada 2000 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych zasad ustalania wysokoÊci jednorazowego
odszkodowania z tytu∏u wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasi∏ku chorobowego.
Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 3 pkt 2 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 oraz
z 2000 r. Nr 45, poz. 531) zarzàdza si´, co nast´puje:

pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasi∏ku chorobowego (Dz. U. Nr 21, poz. 116, z 1996 r. Nr 3, poz. 21,
Nr 42, poz. 185 i Nr 85, poz. 389, z 1998 r. Nr 55, poz.
357 i Nr 114, poz. 738 oraz z 1999 r. Nr 51, poz. 524)
w § 1 wyrazy „300 z∏” zast´puje si´ wyrazami „330 z∏”.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie
okreÊlenia szczegó∏owych zasad ustalania wysokoÊci
jednorazowego odszkodowania z tytu∏u wypadku przy

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 paêdziernika 2000 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

1162
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 20 listopada 2000 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych, w których utworzone zostajà wydzia∏y
cywilno-karne w siedzibach tych sàdów oraz zamiejscowe wydzia∏y cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.
Na podstawie art. 15 § 3 i art. 21 § 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (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 i 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—753, Nr 121,
poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r.
Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118
i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75,
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poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580 i Nr 56,
poz. 678) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych, w których utworzone zostajà wydzia∏y cywilno-karne w siedzibach tych sàdów oraz zamiejscowe wydzia∏y cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych
i cywilnych (Dz. U. Nr 99, poz. 1164 i z 2000 r. Nr 51,
poz. 615) w § 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

Poz. 1162 i 1163

„c) spraw o przest´pstwa okreÊlone w art. 178a kk,
spraw o wykroczenia przekazane sàdom z kolegiów ds. wykroczeƒ w trybie art. 508 § 1 i 3 kpk,
spraw z oskar˝enia prywatnego, z wyjàtkiem
spraw o przest´pstwa okreÊlone w art. 212 kk,”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 grudnia 2000 r.

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski

1163
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 27 listopada 2000 r.
w sprawie ustalenia i zmiany urz´dowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowoÊci w województwach:
dolnoÊlàskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, ∏ódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim,
pomorskim, Êlàskim, Êwi´tokrzyskim, warmiƒsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Na podstawie art. 2 ust. 1 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r.
o ustalaniu nazw miejscowoÊci i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 94,
poz. 850, z 1948 r. Nr 36, poz. 251, z 1971 r. Nr 12,

poz. 115 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ nast´pujàce brzmienie i pisowni´
nazw oraz okreÊlenie rodzaju miejscowoÊci:

