
Dziennik Ustaw Nr 36 — 2292 — Poz. 413 i 414

413

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 13 kwietnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie referendarzy sàdowych i aplikacji referendarskiej.

Na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych (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 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636,
Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie referendarzy sàdo-
wych i aplikacji referendarskiej (Dz. U. Nr 80, poz. 520)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Stosunek pracy z aplikantem referendarskim
nawiàzuje si´ na podstawie mianowania na
czas okreÊlony, oznaczony w akcie mianowa-
nia.”;

2) w § 7 skreÊla si´ pkt 3;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Aplikacja referendarska rozpoczyna si´
ka˝dego roku z dniem wyznaczonym przez
Ministra SprawiedliwoÊci.

2. Prezesi sàdów okr´gowych zawiadamiajà
prezesów sàdów rejonowych o terminie
rozpocz´cia aplikacji referendarskiej, zobo-
wiàzujàc ich do zamieszczenia informacji
o tym w siedzibie sàdu nie póêniej ni˝ na 2
tygodnie przed jej rozpocz´ciem i przedsta-
wienia kandydatów na aplikantów na 7 dni
od daty jej rozpocz´cia.”;

4) u˝yty w § 3, w § 4, w § 5 w ust. 1—3, w § 9 w ust. 1,
w § 11 dwukrotnie, w § 12 w ust. 2, w § 13, w § 14
w ust. 2 i w § 15 w ró˝nych przypadkach i liczbach
wyraz „wojewódzki” zast´puje si´ u˝ytym w odpo-
wiednich przypadkach i liczbach wyrazem „okr´-
gowy”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: H. Suchocka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 kwietnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie
ustalenia uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 440 i z 1999 r.
Nr 28, poz. 265) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej przy-
s∏uguje uposa˝enie zasadnicze wed∏ug grup
uposa˝enia zasadniczego okreÊlonych w ta-
beli stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zaszeregowanie stanowisk s∏u˝bowych
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej do odpo-
wiednich grup uposa˝enia zasadniczego
i stopni etatowych okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.”;



2) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje oznaczenie
za∏àcznika nr 1 oraz brzmienie okreÊlone w za∏àcz-
niku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia;

3) dodaje si´ za∏àcznik nr 2 w brzmieniu okreÊlonym
w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Stawki i grupy uposa˝enia zasadniczego okre-
Êlone w rozporzàdzeniu przys∏ugujà funkcjonariuszom
Stra˝y Granicznej od dnia 1 stycznia 2000 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 20 kwietnia 2000 r. (poz. 414)

Za∏àcznik nr 1

TABELA GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO
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Za∏àcznik nr 2
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 10 kwietnia 2000 r.

w sprawie warunków technicznych eksploatacji pojazdów szynowych.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96,
poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 84,
poz. 934) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki techniczne
eksploatacji pojazdów szynowych kolei normalnotoro-
wych na obszarze kolejowym.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) kolejowym pojeêdzie szynowym, zwanym dalej
„pojazdem szynowym” — rozumie si´ przez to ta-
bor kolejowy i pojazdy pomocnicze przeznaczone
do eksploatacji po drogach szynowych; tabor kole-
jowy dzieli si´ na tabor zwyk∏y i specjalny,

2) taborze kolejowym zwyk∏ym — rozumie si´ przez to
pojazdy szynowe przystosowane do kursowania
w sk∏adzie pociàgu na ogólnych zasadach, przezna-
czone do przewozu osób i rzeczy, a w szczególno-
Êci:


