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oraz w przypadku zaistnienia kradzie˝y,
po˝aru lub innych zdarzeƒ losowych,
9) zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej,
10) wyciàgi z ustaw i innych dokumentów
normatywnych dotyczàcych warunków
i sposobów post´powania pracowników
ochrony przy u˝yciu broni palnej oraz
podczas stosowania Êrodków przymusu
bezpoÊredniego,
11) uprawnienia osób funkcyjnych jednostki
wojskowej i s∏u˝b dy˝urnych w stosunku
do dowódców i pracowników ochrony
oraz zakres i sposób prowadzenia przez
prze∏o˝onych i osoby upowa˝nione kontroli wykonywania zadaƒ ochronnych.”;
5) po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 1. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o zawarcie
umowy jest obowiàzany uzyskaç od Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych Êwiadectwo bezpieczeƒstwa przemys∏owego, gdy
realizacja umowy b´dzie wiàzaç si´ z dost´pem do informacji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà.
2. Pracownicy ochrony specjalistycznych
uzbrojonych formacji ochronnych przedsi´biorców oraz oddzia∏ów wart cywilnych, przewidziani do wykonywania zadaƒ ochronnych w jednostce wojskowej,
przed przystàpieniem do ich realizacji sà
obowiàzani uzyskaç poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa wydane przez:
1) Wojskowe S∏u˝by Informacyjne lub
Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, gdy wykonywanie zadaƒ ochronnych b´dzie wiàzaç si´ z dost´pem do
informacji stanowiàcych tajemnic´
paƒstwowà,
2) pe∏nomocnika ochrony przedsi´biorcy
lub jednostki wojskowej, gdy wykonywanie zadaƒ ochronnych b´dzie wiàzaç
si´ z dost´pem do informacji stanowiàcych tajemnic´ s∏u˝bowà.

Poz. 1446 i 1447
3. PoÊwiadczenia bezpieczeƒstwa, o których
mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje dla pracowników ochrony:
1) specjalistycznej uzbrojonej formacji
ochronnej przedsi´biorcy — pe∏nomocnik ochrony przedsi´biorcy;
2) oddzia∏u wart cywilnych — pe∏nomocnik ochrony jednostki wojskowej.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Dowódca ochrony specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej przedsi´biorcy jest
obowiàzany posiadaç nast´pujàce dokumenty:
1) instrukcj´ ochrony jednostki, obiektu lub
urzàdzenia wojskowego,
2) plan lub wyciàg z tego planu ochrony jednostki, obiektu lub urzàdzenia — opracowany przez jednostk´ wojskowà,
3) tabel´ posterunków,
4) ksià˝k´ meldunków,
5) w zale˝noÊci od potrzeb — ksià˝k´ ewidencji i wydawania kluczy,
6) wzory: upowa˝nieƒ do kontroli, przepustek, legitymacji poselskiej i senatorskiej,
w∏aÊciwych zezwoleƒ wydanych przedstawicielom placówek dyplomatycznych
paƒstw obcych — uprawniajàcych do wejÊcia lub wjazdu i przebywania na terenie
chronionych obiektów wojskowych —
opracowane przez jednostk´ wojskowà,
7) wykaz telefonów alarmowych i s∏u˝bowych,
8) sygna∏y powszechnego ostrzegania i alarmowania,
9) plan ochrony przeciwpo˝arowej,
10) spis wyposa˝enia pomieszczeƒ wartowni,
11) wzory plomb i odciski piecz´ci ka˝dego posterunku.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

1447
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 9 paêdziernika 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi Weterynarii.
Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r.
Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz
z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi Wete-

rynarii (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1154) za∏àcznik do
rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 9 paêdziernika 2002 r. (poz. 1447)

STATUT G¸ÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
§ 1. G∏ówny Inspektorat Weterynarii, zwany dalej
„G∏ównym Inspektoratem”, jest urz´dem administracji rzàdowej obs∏ugujàcym G∏ównego Lekarza Weterynarii.

5) Biuro Ârodków ˚ywienia Zwierzàt, Farmacji i Utylizacji;

§ 2. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii kieruje G∏ównym
Inspektoratem przy pomocy dwóch zast´pców, dyrektora generalnego oraz dyrektorów biur.

8) Stanowisko do Spraw Audytu Wewn´trznego;

2. G∏ówny Lekarz Weterynarii mo˝e upowa˝niç
osoby, o których mowa w ust. 1, a tak˝e innych pracowników G∏ównego Inspektoratu do podejmowania w jego imieniu decyzji w okreÊlonych sprawach.
§ 3. 1. W sk∏ad G∏ównego Inspektoratu wchodzà:
1) Biuro Kontroli;
2) Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierzàt;
3) Biuro Higieny Ârodków Spo˝ywczych Pochodzenia
Zwierz´cego;
4) Biuro Integracji Europejskiej i Wspó∏pracy z Zagranicà;

6) Biuro Organizacyjno-Prawne;
7) Biuro Bud˝etowo-Finansowe;
9) Radca Generalny;
10) Radca G∏ównego Lekarza Weterynarii ds. Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci.
2. Organizacj´ wewn´trznà biur G∏ównego Inspektoratu i szczegó∏owy zakres zadaƒ biur oraz osób zajmujàcych stanowiska, o których mowa w ust. 1
pkt 8—10, okreÊla regulamin organizacyjny nadany
przez G∏ównego Lekarza Weterynarii.
§ 4. G∏ówny Lekarz Weterynarii mo˝e powo∏ywaç
komisje lub zespo∏y sta∏e bàdê doraêne o charakterze
opiniodawczo-doradczym, okreÊlajàc ich nazw´, cel
powo∏ania, sk∏ad osobowy, organizacj´, zakres zadaƒ
oraz tryb pracy.

1448
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 11 paêdziernika 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste.
Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach wieczystych i hipotece (Dz. U.
z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368 oraz
z 2002 r. Nr 169, poz. 1387), a tak˝e art. 14 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie okreÊlenia sàdów
rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste (Dz. U.
z 2002 r. Nr 95, poz. 843) w § 2 w ust. 37 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Sàd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie — pi´ç wydzia∏ów ksiàg wieczystych obejmujàcych obszar w∏aÊciwoÊci Sàdu
Rejonowego dla miasta sto∏ecznego Warszawy
w Warszawie, Sàdu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Sàdu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz Sàdu
Rejonowego
dla
Warszawy-ÂródmieÊcia
w Warszawie:
a) Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych — dla cz´Êci miasta sto∏ecznego Warszawy w granicach usta-

lonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota, Ursus, W∏ochy i ˚oliborz oraz gminy Izabelin,
b) Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych — dla cz´Êci
miasta sto∏ecznego Warszawy w granicach
ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów
i Wilanów,
c) Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych — dla cz´Êci miasta sto∏ecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bia∏o∏´ka, Praga-Pó∏noc, Praga-Po∏udnie, Rembertów, Targówek i Wawer,
d) Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych — dla cz´Êci
miasta sto∏ecznego Warszawy w granicach
ustalonych dla dzielnic ÂródmieÊcie i Wola,
e) Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych — dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Pra˝mów,”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 listopada 2002 r.
Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

