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1613
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu i sposobu wykonywania czynnoÊci przez asystentów s´dziów.
Na podstawie art. 155 § 5 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Asystenci s´dziów, zwani dalej „asystentami”, wykonujà czynnoÊci w wydzia∏ach sàdów rejonowych, okr´gowych i apelacyjnych, przy czym w wydzia∏ach gospodarczych prowadzàcych Krajowy Rejestr Sàdowy lub rejestr zastawów oraz wydzia∏ach
ksiàg wieczystych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uznanych za takie przez prezesa sàdu.
2. Przy zatrudnianiu asystentów w poszczególnych
sàdach i wydzia∏ach uwzgl´dnia si´:
1) opini´ z przebiegu praktyki;
2) doÊwiadczenie inne ni˝ uzyskane w pracy na stanowisku praktykanta.
§ 2. 1. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta
s´dziego mo˝e pe∏niç obowiàzki asystenta nie wi´cej
ni˝ trzech s´dziów.
2. Prezes sàdu przydziela asystentów s´dziom, którzy wykonujà obowiàzki zwiàzane z rozpoznawaniem
spraw sàdowych, z zastrze˝eniem przypadków okreÊlonych w § 1 ust. 1.
§ 3. 1. Asystent samodzielnie wykonuje czynnoÊci
administracji sàdowej zwiàzane z za∏atwianiem spraw
oraz czynnoÊci przygotowania spraw sàdowych do rozpoznania, z wy∏àczeniem czynnoÊci zastrze˝onych na
podstawie odr´bnych przepisów do kompetencji przewodniczàcych wydzia∏ów.
2. Do samodzielnych czynnoÊci asystenta nale˝y:
1) sporzàdzanie projektów zarzàdzeƒ przygotowujàcych spraw´ do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu;

2) sporzàdzanie projektów orzeczeƒ niekoƒczàcych
post´powania w sprawie i ich uzasadnieƒ;
3) kontrola sprawnoÊci, terminowoÊci i prawid∏owoÊci wykonywania zarzàdzeƒ s´dziego przez sekretariat wydzia∏u;
4) ˝àdanie od osób i instytucji informacji niezb´dnych
do rozstrzygni´cia sprawy;
5) kontrola terminowoÊci sporzàdzania opinii przez
bieg∏ych;
6) wst´pna analiza akt spraw przydzielonych do referatu s´dziego;
7) wst´pna analiza zarzutów zawartych w Êrodkach
odwo∏awczych;
8) podejmowanie czynnoÊci sprawdzajàcych w sprawach zawieszonych oraz przedstawianie s´dziemu
stanu spraw nierozpoznanych;
9) wype∏nianie kart statystycznych;
10) gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych
do rozpoznawania spraw sàdowych oraz wykonywanie innych czynnoÊci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
orzeczniczà s´dziów, z którymi wspó∏pracuje, wynikajàcych ze specyfiki danego wydzia∏u sàdu;
11) sporzàdzanie projektów orzeczeƒ i zarzàdzeƒ,
w szczególnoÊci o zwrocie pozwu i wezwaƒ do
uiszczenia op∏at sàdowych;
12) sporzàdzanie projektów odpowiedzi na pisma
wp∏ywajàce do danej sprawy, niestanowiàce wniosków procesowych.
3. Na polecenie s´dziego asystent mo˝e wykonywaç inne czynnoÊci ni˝ wymienione w ust. 2, majàce
wp∏yw na sprawnoÊç i racjonalnoÊç post´powania.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

1614
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 4 listopada 2002 r.
w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadaƒ przez Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.
Na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
————————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

(Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63,
poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128,
poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74,
poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarzàdza si´, co nast´puje:

