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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ PA¡STW CZ¸ONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)*

1. Austria
2. Belgia
3. Dania
4. Finlandia
5. Francja

6. Grecja
7. Hiszpania
8. Irlandia
9. Luksemburg

10. Niderlandy

11. Niemcy
12. Portugalia
13. Szwecja
14. Wielka Brytania
15. W∏ochy

* Obszar celny UE obejmuje równie˝ obszar celny Ksi´stwa Monako. Oznacza to, ˝e dla towarów pochodzàcych z Monako,
po spe∏nieniu regu∏ pochodzenia, udokumentowaniu tego pochodzenia oraz spe∏nieniu warunku bezpoÊredniego transpor-
tu, zgodnie z zasadami Uk∏adu Europejskiego, stosowane sà obni˝one stawki celne.

1048
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 13 czerwca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych
pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 515) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowa-
nia i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych pojazda-
mi, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 150,

poz. 1681) w za∏àczniku nr 8 wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w tabeli 3 w poz. 1 w kolumnie 3 „Kryteria” wyrazy
„od dnia 1 lipca 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami
„od dnia 1 maja 2004 r.”;

2) w tabeli 6 w poz. 7 w kolumnie 2 „Zadania egzami-
nacyjne” wyrazy „od dnia 1 lipca 2003 r.” zast´pu-
je si´ wyrazami „od dnia 1 maja 2004 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

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

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

1049
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskar˝onych, Êwiadków i innych uczestników
post´powania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania
zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych niemo˝noÊç stawienia si´ na wezwanie lub zawiadomienie organu

prowadzàcego post´powanie

Na podstawie art. 117 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb uspra-
wiedliwiania niestawiennictwa na wezwanie lub za-
wiadomienie w post´powaniu karnym, z powodu cho-

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717,

Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17,
poz. 155.


