
c) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by w okresie s∏u˝by przy-
gotowawczej.

§ 6. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by, któ-
ry w dniu zwolnienia spe∏nia warunki do nabycia pra-
wa do emerytury lub renty, przys∏uguje nagroda rocz-
na w wysokoÊci 1/12 jednomiesi´cznego uposa˝enia.
Przepisów § 4 i 5 nie stosuje si´.

§ 7. Nagrod´ rocznà przyznaje si´ nie póêniej ni˝
w ciàgu pierwszych czterech miesi´cy kalendarzowych
nast´pujàcych po roku, za który przys∏uguje nagroda,
z tym ˝e funkcjonariuszowi zwalnianemu ze s∏u˝by na-
grod´ rocznà przyznaje si´ nie póêniej ni˝ w ostatnim
dniu s∏u˝by.

§ 8. 1. Je˝eli przeciwko funkcjonariuszowi toczy si´
post´powanie karne lub dyscyplinarne o czyn pope∏-
niony w roku kalendarzowym, za który nagroda jest
przyznawana, ustalenie uprawnieƒ do nagrody rocznej
nast´puje po zakoƒczeniu tego post´powania. Przepi-
sy § 5 stosuje si´ odpowiednio.

2. Nagrod´ rocznà przyznaje si´ nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni od dnia, w którym post´powanie 
karne lub dyscyplinarne zosta∏o umorzone lub funkcjo-
nariusz zosta∏ uniewinniony na podstawie prawomoc-
nego wyroku. Przepis § 3 ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 9. Funkcjonariuszowi mo˝e byç przyznana nagro-
da uznaniowa, w szczególnoÊci za sumienne wykony-

wanie zadaƒ s∏u˝bowych, wykonywanie zadaƒ s∏u˝bo-
wych wymagajàcych znacznego nak∏adu pracy, a tak˝e
dokonanie czynu Êwiadczàcego o odwadze funkcjona-
riusza.

§ 10. Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe
uleg∏y znacznemu pogorszeniu, mo˝na przyznaç za-
pomog´ pieni´˝nà. Przy przyznawaniu zapomogi nale-
˝y braç pod uwag´ wszystkie okolicznoÊci majàce
wp∏yw na sytuacj´ materialnà funkcjonariusza i jego
rodziny.

§ 11. 1. Wyp∏ata nagrody rocznej w roku 2001 na-
st´puje na zasadach okreÊlonych w zarzàdzeniu, o któ-
rym mowa w § 12, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie przygotowawczej,
któremu nie przys∏uguje prawo do nagrody rocznej na
podstawie zarzàdzenia, o którym mowa w § 12, wyp∏a-
ca si´ nagrod´ rocznà za rok 2000 na zasadach okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu.

§ 12. Traci moc zarzàdzenie Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 5 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie okreÊlenia wa-
runków przyznawania nagród rocznych, nagród uzna-
niowych i zapomóg funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´zien-
nej (Dz. Urz. MS Nr 4, poz. 37).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 20 grudnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia zakresów w∏aÊciwoÊci miejscowej istniejàcych kolegiów 
do spraw wykroczeƒ oraz powo∏ania kolegiów do spraw wykroczeƒ przy Sàdach Rejonowych w Muszynie, 

Ostrzeszowie i Tychach.

Na podstawie art. 2 § 1 i 3 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeƒ (Dz. U.
Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24,
poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45,
poz. 291, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43,
poz. 251, z 1991 r. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96
i z 1998 r. Nr 113, poz. 717) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia zakresów
w∏aÊciwoÊci miejscowej istniejàcych kolegiów do
spraw wykroczeƒ oraz powo∏ania kolegiów do spraw
wykroczeƒ przy Sàdach Rejonowych w Muszynie,
Ostrzeszowie i Tychach (Dz. U. Nr 50, poz. 296 i Nr 90,

poz. 533, z 1993 r. Nr 25, poz. 114, z 1995 r. Nr 2, poz. 10,
z 1996 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 154, poz. 752, z 1997 r. Nr 68,
poz. 438, Nr 126, poz. 812 i Nr 160, poz. 1096 oraz
z 2000 r. Nr 81, poz. 915) w § 1 wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Gliwicach:

1) przy Sàdzie Rejonowym w Rybniku:

a) Kolegium w Rybniku — dla miasta Ryb-
nik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny,
Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski
i Âwierklany,



b) Kolegium w ˚orach — dla miasta ˚ory,

2) przy Sàdzie Rejonowym w Tarnowskich
Górach:

a) Kolegium w Piekarach Âlàskich — dla
miasta Piekary Âlàskie,

b) Kolegium w Tarnowskich Górach — dla
miast Tarnowskie Góry i Miasteczko Âlà-
skie oraz gmin: Krupski M∏yn, O˝arowice,
Tworóg i Zbros∏awice.”,

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Katowicach:

1) przy Sàdzie Rejonowym w Chorzowie:

a) Kolegium w Chorzowie — dla miasta Cho-
rzów,

b) Kolegium w Âwi´toch∏owicach — dla mia-
sta Âwi´toch∏owice,

2) przy Sàdzie Rejonowym w Katowicach:

a) Kolegium w Katowicach — dla miasta Ka-
towice,

b) Kolegium w Siemianowicach Âlàskich —
dla miasta Siemianowice Âlàskie.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. Niedziela
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