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go dla miasta sto∏ecznego Warszawy w War-
szawie,”,

b) w ust. 4 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw go-

spodarczych, obejmujàcego obszar w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Gdaƒsku,
z cz´Êci miasta w granicach dzielnicy Âród-
mieÊcie oraz gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy
Górne, Pruszcz Gdaƒski, Przywidz, Pszczó∏ki,
Suchy Dàb i Tràbki Wielkie, Kwidzynie i Tcze-
wie oraz dla spraw upad∏oÊciowych i uk∏ado-
wych z ca∏ego obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu
Okr´gowego w Gdaƒsku,”,

c) w ust. 5: 
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w Sàdzie Rejonowym w Rybniku — Wy-
dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejo-
nowych w Raciborzu i Rybniku,”,

— w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) w Sàdzie Rejonowym w ˚orach — Wy-

dzia∏ Gospodarczy do spraw gospodar-
czych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejo-
nowych w: Jastrz´biu-Zdroju, Wodzis∏a-
wiu Âlàskim i ˚orach.”,

d) w ust. 12 w pkt 4 lit. b i c otrzymujà brzmienie:
„b) Wydzia∏u Gospodarczego — do spraw go-

spodarczych z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdów
Rejonowych w: Gnieênie, Grodzisku Wielko-
polskim, Nowym TomyÊlu, Poznaniu — z wy-
∏àczeniem miasta Poznania, Szamotu∏ach,
Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Wolsztynie
i WrzeÊni,

c) Wydzia∏u Gospodarczego — dla spraw upa-
d∏oÊciowych i uk∏adowych z obszaru w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Gnieênie, Gro-
dzisku Wielkopolskim, Nowym TomyÊlu, Po-
znaniu, Szamotu∏ach, Âremie, Ârodzie Wiel-
kopolskiej, Wolsztynie i WrzeÊni.”;

3) w § 5 w ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru

Sàdowego — dla spraw z cz´Êci województwa
mazowieckiego obj´tej obszarem cz´Êci miasta
sto∏ecznego Warszawy w granicach ustalonych
dla dzielnic: Ochota, Wola i ˚oliborz z obszaru
w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejonowego dla miasta sto-
∏ecznego Warszawy w Warszawie oraz Sàdu
Rejonowego dla Warszawy-ÂródmieÊcia
w Warszawie,

2) Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Rejestru
Sàdowego — dla spraw z cz´Êci województwa
mazowieckiego obj´tej obszarem cz´Êci miasta
sto∏ecznego Warszawy w granicach ustalonych
dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów z ob-
szaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejonowego dla War-
szawy-Mokotowa w Warszawie, Bia∏o∏´ka, Pra-
ga-Pó∏noc, Praga-Po∏udnie, Rembertów, Targó-
wek, Wawer i Weso∏a z obszaru w∏aÊciwoÊci Sà-
du Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warsza-
wie oraz Bemowo, Bielany, Ursus i W∏ochy z ob-
szaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejonowego dla miasta
sto∏ecznego Warszawy w Warszawie,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r., z tym ˝e przepisy § 1 pkt 2
lit. d wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2003 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 5 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów pracy i sàdów ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lip-
ca 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. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie utworzenia sàdów
pracy i sàdów ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 106,
poz. 1161 oraz z 2002 r. Nr 84, poz. 762) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 2: 
a) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydzia∏ Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
z siedzibà w Rybniku — do spraw z zakresu

prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
jonowych w: Jastrz´biu-Zdroju, Raciborzu,
Rybniku, Wodzis∏awiu Âlàskim i ˚orach;”,

b) w pkt 21: 
— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydzia∏ Pracy — do spraw z zakresu pra-
wa pracy, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Chodzie˝y, Gnieê-
nie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim,
KoÊcianie, Lesznie, Nowym TomyÊlu, Pile,
Poznaniu, Rawiczu, Szamotu∏ach, Âremie,
Ârodzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wà-
growcu, Wolsztynie, WrzeÊni i Z∏otowie,”,
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— lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Wydzia∏ Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — do

spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sà-
dów Rejonowych w: Gnieênie, Grodzisku
Wielkopolskim, Nowym TomyÊlu, Pozna-
niu, Szamotu∏ach, Âremie, Ârodzie Wiel-
kopolskiej, Wolsztynie i WrzeÊni,”;

2) w § 3 w ust. 2:
a) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sàdzie Rejonowym w Rybniku — Wydzia∏
Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, do spraw
z zakresu prawa pracy, obejmujàcy obszar
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Rybniku
i ˚orach oraz do spraw z zakresu ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, obejmujàcy obszar w∏a-
ÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w: Jastrz´biu-
-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzis∏awiu
Âlàskim i ˚orach;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego

w KroÊnie:
a) w Sàdzie Rejonowym w Jaros∏awiu —

Wydzia∏ Pracy, do spraw z zakresu prawa
pracy, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Jaros∏awiu, Lu-
baczowie i Przeworsku,

b) w Sàdzie Rejonowym w KroÊnie — Wy-
dzia∏ Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu-
jàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejono-
wych w Brzozowie i KroÊnie, oraz do
spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Brzozowie, JaÊle,
KroÊnie, Lesku i Sanoku,

c) w Sàdzie Rejonowym w PrzemyÊlu —
Wydzia∏ Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, do spraw z zakresu prawa pracy,
obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sà-
du, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, obejmujàcy obszar w∏aÊci-
woÊci Sàdów Rejonowych w: Jaros∏a-
wiu, Lubaczowie, PrzemyÊlu i Przewor-
sku,

d) w Sàdzie Rejonowym w Sanoku — Wy-
dzia∏ Pracy, do spraw z zakresu prawa
pracy, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w Lesku i Sanoku;”,

c) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego

w Poznaniu:
a) w Sàdzie Rejonowym w Grodzisku Wiel-

kopolskim — Wydzia∏ Pracy, do spraw
z zakresu prawa pracy, obejmujàcy ob-
szar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych
w Grodzisku Wielkopolskim i Nowym To-
myÊlu,

b) w Sàdzie Rejonowym w Koninie — Wy-
dzia∏ Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu-
jàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sàdu, oraz

do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Kole, Koninie,
S∏upcy i Turku,

c) w Sàdzie Rejonowym w Poznaniu — Wy-
dzia∏ Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu-
jàcy obszar w∏aÊciwoÊci tego Sàdu, oraz
do spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci
Sàdów Rejonowych w: Chodzie˝y, Gnieê-
nie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim,
KoÊcianie, Lesznie, Nowym TomyÊlu, Pi-
le, Poznaniu, Rawiczu, Szamotu∏ach, Âre-
mie, Ârodzie Wielkopolskiej, Trzciance,
Wàgrowcu, Wolsztynie, WrzeÊni i Z∏oto-
wie,

d) w Sàdzie Rejonowym w Ârodzie Wielko-
polskiej — Wydzia∏ Pracy, do spraw z za-
kresu prawa pracy, obejmujàcy obszar
w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w Âro-
dzie Wielkopolskiej i we WrzeÊni;”,

d) w pkt 35 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w Sàdzie Rejonowym w Toruniu — Wydzia∏

Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, do spraw
z zakresu prawa pracy, obejmujàcy obszar
w∏aÊciwoÊci tego Sàdu, oraz do spraw z za-
kresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych, obejmujàcy
obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejonowych w:
Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy,
Che∏mnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziàdzu,
Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Toruniu, Wà-
brzeênie i W∏oc∏awku,”,

e) w pkt 36 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w Sàdzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi

w Warszawie — Sàdy Pracy i Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych jako trzy wydzia∏y: 
— Wydzia∏ Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-

nych, do spraw z zakresu prawa pracy,
obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdu Re-
jonowego dla Warszawy-ÂródmieÊcia
w Warszawie, cz´Êç miasta sto∏ecznego
Warszawy w granicach ustalonych dla
dzielnic Bielany i ˚oliborz oraz gmin´ Iza-
belin z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejono-
wego dla miasta sto∏ecznego Warszawy
w Warszawie oraz obszar w∏aÊciwoÊci Sà-
du Rejonowego w Legionowie, a tak˝e do
spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych
obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim,
Legionowie, Nowym Dworze Mazowiec-
kim, Otwocku, Pruszkowie, dla Warszawy-
-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-
-Pragi w Warszawie, dla miasta sto∏eczne-
go Warszawy w Warszawie, dla Warsza-
wy-ÂródmieÊcia w Warszawie i Wo∏omi-
nie,

— Wydzia∏ Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, do spraw z zakresu prawa pracy,
obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdu Re-
jonowego dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie, cz´Êç miasta sto∏ecznego
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Warszawy w granicach ustalonych dla
dzielnic: Bemowo, Ochota, Ursus i W∏o-
chy z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejono-
wego dla miasta sto∏ecznego Warszawy
w Warszawie oraz obszar w∏aÊciwoÊci Sà-
du Rejonowego w Otwocku, a tak˝e do
spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych
obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów
Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie,
M∏awie, P∏ocku, P∏oƒsku, Sierpcu, Socha-
czewie i ˚yrardowie,

— Wydzia∏ Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, do spraw z zakresu prawa pracy,
obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdu Re-
jonowego dla Warszawy-Pragi w Warsza-
wie, cz´Êç miasta sto∏ecznego Warszawy
w granicach ustalonych dla dzielnicy Wo-
la z obszaru w∏aÊciwoÊci Sàdu Rejonowe-
go dla miasta sto∏ecznego Warszawy
w Warszawie oraz obszar w∏aÊciwoÊci Sà-

dów Rejonowych w Nowym Dworze Ma-
zowieckim i Wo∏ominie, a tak˝e do spraw
z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych obej-
mujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Rejo-
nowych w: Ostro∏´ce, Ostrowi Mazowiec-
kiej, Przasnyszu, Pu∏tusku i Wyszkowie,”,

f) w pkt 37 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w Sàdzie Rejonowym we W∏oc∏awku — Wy-

dzia∏ Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy,
obejmujàcy obszar w∏aÊciwoÊci Sàdów Re-
jonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Ra-
dziejowie i W∏oc∏awku;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r., z tym ˝e przepisy § 1 pkt 1 lit. b oraz
§ 1 pkt 2 lit. c wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2003 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

1640

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie rocznych planów ∏owieckich i wieloletnich ∏owieckich planów hodowlanych.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady:

1) sporzàdzania rocznych planów ∏owieckich;

2) zatwierdzania rocznych planów ∏owieckich;

3) sporzàdzania wieloletnich ∏owieckich planów ho-
dowlanych.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „zwierzy-
nie p∏owej”, „zwierzynie grubej” oraz „drapie˝nikach”,
nale˝y przez to rozumieç odpowiednio zwierzyn´ p∏o-
wà, zwierzyn´ grubà oraz drapie˝niki, o których mowa
w § 3 pkt 13, 13a i 14 rozporzàdzenia Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i wa-
runków wykonywania polowania oraz obowiàzku zna-
kowania (Dz. U. Nr 35, poz. 215, z 1999 r. Nr 3, poz. 19
oraz z 2002 r. Nr 13, poz. 127).

§ 2. Roczny plan ∏owiecki, zwany dalej „planem
rocznym”, sporzàdza si´ na okres od dnia 1 kwietnia do
dnia 31 marca roku nast´pnego, zwany dalej „rokiem
gospodarczym”.

§ 3. 1. W planie rocznym zamieszcza si´:

1) dane ogólne:
a) numer obwodu ∏owieckiego, jego powierzchni´

wyra˝onà w hektarach oraz procentowy udzia∏
gruntów leÊnych,

b) nazw´ województwa i powiatu, nazw´ i adres
siedziby nadleÊnictwa i regionalnej dyrekcji Paƒ-
stwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe, w której jest po∏o˝ony obwód ∏owiecki,
oraz nazw´ i adres dzier˝awcy lub zarzàdcy ob-
wodu ∏owieckiego,

c) dat´ sporzàdzenia planu rocznego oraz roku go-
spodarczego, na jaki zosta∏ on sporzàdzony,

d) imi´, nazwisko oraz podpis osoby sporzàdzajà-
cej plan;

2) dane dotyczàce zagospodarowania obwodu ∏o-
wieckiego oraz szkód ∏owieckich:
a) liczb´ osób zatrudnionych w celu wykonywania

zadaƒ z zakresu gospodarki ∏owieckiej,
b) liczb´ urzàdzeƒ zwiàzanych z prowadzeniem go-

spodarki ∏owieckiej, z podzia∏em na ich rodzaje,
c) liczb´ i d∏ugoÊç pasów zaporowych,

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).


