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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 19 maja 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnych dla kan-
dydatów na kuratorów, sekretarzy sàdowych i osób na stanowiska referendarzy sàdowych oraz szczegó-

∏owych zasad wynagradzania referendarzy sàdowych.

Na podstawie art. 124 § 2 i 2a 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, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75,
poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 551) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokoÊci wynagro-

dzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnych dla kandy-
datów na kuratorów, sekretarzy sàdowych i osób na
stanowiska referendarzy sàdowych oraz szczegó∏o-
wych zasad wynagradzania referendarzy sàdowych
(Dz. U. Nr 65, poz. 427 i z 1999 r. Nr 29, poz. 277) § 2
otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Miesi´czne wynagrodzenie zasadnicze referen-
darza sàdowego ustala si´ w wysokoÊci 2 800 z∏.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia i ma zastosowanie do wynagrodzeƒ nale˝nych
od dnia 1 stycznia 2000 r.

Minister SprawiedliwoÊci: H. Suchocka

zji organów wymienionych w ust. 1 i 2 pkt 1, 2 i 4, jest
bezpoÊredni prze∏o˝ony tego organu.

§ 3. 1. Organami wojskowymi w∏aÊciwymi w spra-
wach wydawania pozwoleƒ na broƒ ˝o∏nierzom zawo-
dowym pe∏niàcym s∏u˝b´ w jednostkach wojskowych
podporzàdkowanych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych sà w stosunku do ˝o∏nierzy pe∏-
niàcych s∏u˝b´ w:

1) Jednostce Wojskowej Nr 1004 Biuro Ochrony Rzà-
du — dowódcy jednostek wojskowych o uprawnie-
niach dyscyplinarnych co najmniej dowódcy pu∏-
ku,

2) NadwiÊlaƒskich Jednostkach Wojskowych Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji —
dowódca NadwiÊlaƒskich Jednostek Wojskowych
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji.

2. Organem w∏aÊciwym do rozpatrywania odwo∏aƒ
wniesionych od decyzji organów wojskowych okreÊlo-
nych w ust. 1 jest minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych.

§ 4. Organami wojskowymi w∏aÊciwymi do kontro-
li wykonywania przez ˝o∏nierzy zawodowych posiada-
jàcych pozwolenie na broƒ obowiàzków wynikajàcych
z przepisów ustawy sà:

1) dowódcy komórek i jednostek organizacyjnych b´-
dàcy organami wojskowymi w∏aÊciwymi do wyda-
wania pozwoleƒ na broƒ ˝o∏nierzom zawodowym
— w przypadkach okreÊlonych w § 2,

2) dowódcy jednostek wojskowych o uprawnieniach
dyscyplinarnych co najmniej dowódcy pu∏ku —
w przypadku okreÊlonym w § 3 ust. 1 pkt 1,

3) dowódca NadwiÊlaƒskich Jednostek Wojskowych
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji
oraz Komendant Samodzielnego Oddzia∏u ˚andar-
merii Wojskowej przy Dowództwie NadwiÊlaƒskich
Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji — w przypadku okre-
Êlonym w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 5. Rejestr ˝o∏nierzy zawodowych posiadajàcych
pozwolenia na broƒ prowadzà:

1) Komendant G∏ówny ̊ andarmerii Wojskowej — dla
˝o∏nierzy, o których mowa w § 2,

2) Szef Jednostki Wojskowej Nr 1004 Biuro Ochrony
Rzàdu — dla ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Jedno-
stce Wojskowej Nr 1004 Biuro Ochrony Rzàdu,

3) Komendant Samodzielnego Oddzia∏u ˚andarmerii
Wojskowej przy Dowództwie NadwiÊlaƒskich Jed-
nostek Wojskowych Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji — dla ˝o∏nierzy pe∏nià-
cych s∏u˝b´ w NadwiÊlaƒskich Jednostkach Woj-
skowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 20 marca 2000 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:

M. Biernacki


