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2. Uwagi ocenianego pracownika:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Data i podpis ocenianego pracownika

............................................................................................
3. Stanowisko rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej do oceny dorobku naukowego i technicznego:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Data i podpis przewodniczàcego rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej

............................................................................................
............................................................................................
Data i podpis dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej

............................................................................................
............................................................................................

1213
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wyrobów, które nie mogà byç nabywane bez certyfikatu.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia
1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661
i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776 , z 2000 r.
Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) zarzàdza si´, co nast´puje:

2) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrobów, które nie
mogà byç nabywane bez certyfikatu (Dz. U. Nr 43,
poz. 483) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem lp. 45 za∏àcznika do rozporzàdzenia, która wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

1) w § 2 po wyrazie „og∏oszenia” skreÊla si´ przecinek
i wyrazy „z wyjàtkiem lp. 51 za∏àcznika do rozporzà-

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zakrzewska

dzenia, która wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.”,
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1214
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 25 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie okreÊlenia regulaminu organizacji i dzia∏ania sta∏ych polubownych sàdów konsumenckich.
Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. OkreÊla si´ regulamin organizacji i dzia∏ania
sta∏ych polubownych sàdów konsumenckich, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 25 wrzeÊnia
2001 r. (poz. 1214)

REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIA¸ANIA STA¸YCH POLUBOWNYCH SÑDÓW KONSUMENCKICH
DZIA¸ I
Wewn´trzna organizacja i tryb funkcjonowania
sta∏ych polubownych sàdów konsumenckich
§ 1. W sk∏ad sta∏ego polubownego sàdu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji
handlowej, zwanego dalej „sàdem”, wchodzà:
1) przewodniczàcy,
2) stali arbitrzy.
§ 2. 1. Sta∏ych arbitrów — w liczbie niezb´dnej do
zapewnienia prawid∏owego dzia∏ania sàdu — wyznaczajà organizacje reprezentujàce konsumentów i organizacje reprezentujàce przedsi´biorców, b´dàce stronami umowy o zorganizowaniu sàdu, o której mowa
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, zwanej dalej „umowà”, przy czym
liczba sta∏ych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujàce konsumentów powinna byç równa
liczbie sta∏ych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujàce przedsi´biorców.

2. Co najmniej jednà trzecià liczby sta∏ych arbitrów,
o której mowa w ust. 1, powinny stanowiç osoby majàce wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze.
§ 3. 1. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej
wpisuje sta∏ych arbitrów na list´ sta∏ych arbitrów, zwanà dalej „listà”, i odbiera od nich Êlubowanie.
2. Âlubowanie, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´
wed∏ug nast´pujàcej roty: „Âlubuj´ uroczyÊcie, ˝e jako
sta∏y arbiter b´d´ orzekaç bezstronnie i zgodnie z prawem.”
§ 4. 1. Lista sk∏ada si´ z cz´Êci A, na którà wpisuje
si´ sta∏ych arbitrów wyznaczonych przez organizacje
reprezentujàce konsumentów, i z cz´Êci B, na którà
wpisuje si´ sta∏ych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujàce przedsi´biorców.
2. List´ przechowuje przewodniczàcy i udost´pnia
jà do wglàdu stronom na ich ˝àdanie.
§ 5. 1. Kadencja sta∏ych arbitrów trwa cztery lata i liczy si´ od dnia wpisania na list´.

