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dowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej oraz wydany na wniosek o wydanie
wyciàgu dotyczàcy dzia∏u 1 — 10 z∏, a za ka˝dy nast´pny dzia∏ — 5 z∏,
4) za zaÊwiadczenie z rejestru przedsi´biorców, rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej oraz z rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych, wydane na wniosek o wydanie zaÊwiadczenia — 15 z∏,

Poz. 1240, 1241 i 1242

5) za pisemnà informacj´ z rejestru przedsi´biorców,
rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej na wniosek o wydanie
pisemnej informacji — 5 z∏.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.
Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. Niedziela

1241
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów
ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych
w liÊcie kandydatów na kuratorów.
Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr
121, poz. 769, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r.
Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 702, Nr 84,
poz. 948 i Nr 114, poz. 1193) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Kandydat na kuratora powinien:
1) posiadaç wykszta∏cenie wy˝sze prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
2) nie byç karany za pope∏nione umyÊlnie przest´pstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu
lub obrotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi,
3) nie byç wpisany w rejestrze d∏u˝ników niewyp∏acalnych jako osoba, wobec której orzeczono na podstawie Prawa upad∏oÊciowego zakaz prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachunek oraz
pe∏nienia funkcji reprezentanta lub pe∏nomocnika
przedsi´biorcy, cz∏onka rady nadzorczej i komisji
rewizyjnej w spó∏ce akcyjnej, z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub spó∏dzielni,

§ 2. 1. Osoba ubiegajàca si´ o wpis na list´ kandydatów na kuratorów zostaje wpisana po z∏o˝eniu wniosku i wykazaniu kwalifikacji, o których mowa w § 1.
2. Adwokat, radca prawny, bieg∏y rewident i osoba
fizyczna wpisana na list´ kandydatów na syndyków sà
zwolnieni od obowiàzku wykazywania kwalifikacji,
o których mowa w § 1, przy ubieganiu si´ o wpis na list´ kuratorów.
§ 3. Listy kandydatów na kuratorów zawierajà nast´pujàce dane osobowe wpisanych na nià osób:
1) imi´ i nazwisko kandydata,
2) miejsce zamieszkania kandydata wraz z adresem
oraz adres do korespondencji,
3) numer PESEL,
4) dat´ i miejsce urodzenia kandydata,
5) wykszta∏cenie kandydata z uwzgl´dnieniem ukoƒczonego kierunku studiów, w tym równie˝ podyplomowych, oraz daty ich ukoƒczenia.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

4) nie byç usuni´ty przez sàd od pe∏nienia obowiàzków syndyka lub odwo∏any z funkcji kuratora z powodu nienale˝ytego pe∏nienia obowiàzków.

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. Niedziela

1242
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie okreÊlenia dolnej i górnej granicy wynagrodzeƒ za dzia∏alnoÊç kuratorów.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 702, Nr 84, poz. 948
i Nr 114, poz. 1193) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla stawki minimalne
i maksymalne wynagrodzeƒ za czynnoÊci kuratorów
okreÊlone w ustawie o Krajowym Rejestrze Sàdowym.

