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Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Funkcjonariusze organów administracji mor-
skiej sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien w drodze
mandatu karnego za wykroczenia okreÊlone w art. 81
i art. 161 Kodeksu wykroczeƒ pope∏nione na obszarze
morskiego pasa technicznego.

§ 2. 1. Upowa˝nienia do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego wydajà funkcjonariu-
szom, o których mowa w § 1, dyrektorzy urz´dów
morskich.

2. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien w drodze
mandatu karnego powinno zawieraç: oznaczenie orga-
nu wydajàcego upowa˝nienie, dat´ wydania i termin

wa˝noÊci upowa˝nienia, podstaw´ prawnà jego wyda-
nia, imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe upowa˝nio-
nego funkcjonariusza, numer legitymacji s∏u˝bowej,
okreÊlenie wykroczeƒ, za które funkcjonariusz jest upo-
wa˝niony do nak∏adania grzywien w drodze mandatu
karnego, oraz okreÊlenie obszaru, na którym upowa˝-
nienie jest wa˝ne.

3. Upowa˝nienie powinno byç podpisane przez or-
gan, który je wyda∏, oraz opatrzone piecz´cià s∏u˝bo-
wà.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
T. Syryjczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 marca 2000 r.

w sprawie okreÊlenia wykroczeƒ, za które funkcjonariusze organów administracji morskiej sà upowa˝nieni
do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upowa˝nieƒ.
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 28 marca 2000 r.

sygn. akt K. 27/99.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:
Jerzy Ciemniewski — przewodniczàcy,
Lech Garlicki — sprawozdawca,
Wies∏aw Johann,
Krzysztof Kolasiƒski,
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,
protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2000 r. na rozpra-
wie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich,
z udzia∏em umocowanych przedstawicieli uczestników
post´powania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie,
˝e art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
— Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze
zm.), prowadzàcy do nierównego traktowania kobiet
i m´˝czyzn, jest niezgodny z art. 32 i 33 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483),

o r z e k a:

Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 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 i Nr 19, poz. 239) w zakresie, w ja-
kim stwarza podstaw´ do rozwiàzania — bez zgody za-
interesowanej — stosunku pracy z nauczycielem mia-
nowanym — kobietà wczeÊniej ni˝ z nauczycielem mia-
nowanym — m´˝czyznà, jest niezgodny z art. 32
i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to,
˝e ustanowione w tym przepisie zró˝nicowanie sytu-
acji prawnej kobiet i m´˝czyzn przybiera charakter dys-
kryminacji ze wzgl´du na p∏eç.

Jerzy Ciemniewski
Lech Garlicki Wies∏aw Johann
Krzysztof Kolasiƒski Biruta Lewaszkiewicz-

-Petrykowska
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