
Dziennik Ustaw Nr 159 — 10946 — Poz. 1545

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 i 2 oraz
art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks
celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngen-
tów taryfowych na przywóz niektórych towarów po-
chodzàcych z Republiki Czeskiej, Republiki S∏owackiej,
Republiki W´gierskiej, Rumunii, Republiki S∏owenii

i Republiki Bu∏garii (Dz. U. Nr 228, poz. 1904 oraz
z 2003 r. Nr 89, poz. 831 i Nr 115, poz. 1085) w za∏àczni-
ku nr 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ kontyngenty oznaczone numerami:
095001 (kod 1001 90), 095002 (kod 1005 90) oraz
095004 (kod 2002 90);

2) kontyngent oznaczony numerem 095006 i 095102,
w brzmieniu:

1545

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 8 wrzeÊnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych to-
warów pochodzàcych z Republiki Czeskiej, Republiki S∏owackiej, Republiki W´gierskiej, Rumunii, Republiki

S∏owenii i Republiki Bu∏garii

otrzymuje brzmienie:

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1

ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169,
poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

3) po tabeli skreÊla si´ oznaczenie w brzmieniu: 

„a) nie dotyczy Republiki Czeskiej”.
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§ 2. 1. Do wniosków o udzielenie pozwoleƒ na przy-
wóz towarów obj´tych kontyngentami taryfowymi,
o których mowa w § 1, z∏o˝onych i nierozpatrzonych do
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje si´ prze-
pisy rozporzàdzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporzàdzeniem.

2. Pozwolenia wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia zachowujà wa˝noÊç do
dnia up∏ywu terminu, na który zosta∏y udzielone.

3. WielkoÊç kontyngentu oznaczonego nr 095006
ulega pomniejszeniu o wielkoÊç rozdysponowanà na
podstawie dotychczasowych pozwoleƒ. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi ̋ ycie z dniem 15 wrze-
Ênia 2003 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z pos∏ug religijnych 
w zak∏adach karnych i aresztach Êledczych

Na podstawie art. 106 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Skazani majà prawo uczestniczyç w nabo˝eƒ-
stwach i spotkaniach, tak˝e indywidualnych, o charak-
terze religijnym, które odbywajà si´ w kaplicy lub in-
nym odpowiednio przystosowanym do tego celu po-
mieszczeniu albo miejscu na terenie zak∏adu karnego
lub aresztu Êledczego, zwanych dalej „zak∏adem”,
zgodnie z ustalonym porzàdkiem wewn´trznym zak∏a-
du. 

2. Porzàdek wewn´trzny w zakresie wykonywania
praktyk religijnych i korzystania z pos∏ug religijnych
dyrektor zak∏adu ustala w porozumieniu z duchowny-
mi koÊcio∏ów lub innych zwiàzków wyznaniowych, wy-
konujàcymi pos∏ugi religijne w zak∏adzie, zwanymi da-
lej „kapelanami”.

3. Dyrektor zak∏adu, majàc na uwadze wzgl´dy po-
rzàdku i bezpieczeƒstwa zak∏adu oraz wielkoÊç po-
mieszczeƒ i miejsc, o których mowa w ust. 1, ustala
w porozumieniu z kapelanami, zasady i kolejnoÊç ko-
rzystania z tych pomieszczeƒ i miejsc przez poszczegól-
ne grupy skazanych.

4. Praktyki i pos∏ugi religijne o charakterze indywi-
dualnym mogà odbywaç si´ równie˝ w celach miesz-

kalnych, szpitalnych i izbach chorych, je˝eli nie zak∏ó-
cajà obowiàzujàcych w zak∏adzie zasad porzàdku i bez-
pieczeƒstwa oraz je˝eli zapewnione sà warunki prywat-
noÊci wykonywania tych praktyk i pos∏ug.

§ 2. 1. Skazani odbywajàcy kar´ w zak∏adzie typu
zamkni´tego sà doprowadzani do pomieszczeƒ
i miejsc, o których mowa w § 1 ust. 1, przez funkcjona-
riuszy S∏u˝by Wi´ziennej.

2. Skazani odbywajàcy kar´ w zak∏adzie typu pó∏-
otwartego lub otwartego do pomieszczeƒ i miejsc,
o których mowa w § 1 ust. 1, udajà si´ bez dozoru funk-
cjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej w ustalonej kolejnoÊci. 

§ 3. 1. W celu zapewnienia skazanym wykonywania
praktyk religijnych i korzystania z pos∏ug religijnych
dyrektor zak∏adu zawiera umow´ z kapelanem o wyko-
nywanie pos∏ug religijnych.

2. Podstaw´ zawarcia umowy o pe∏nienie funkcji
kapelana stanowi skierowanie w∏adzy zwierzchniej lub
uprawnionego przedstawiciela koÊcio∏a albo innego
zwiàzku wyznaniowego, wyznaczajàce go do wykony-
wania pos∏ug religijnych w danym zak∏adzie.

3. W umowie okreÊla si´ w szczególnoÊci zakres
czynnoÊci kapelana, zasady jego zast´pstwa przez in-
nego duchownego, zakres i zasady korzystania przez
kapelana przy wykonywaniu pos∏ug religijnych z po-
mocy innych osób, zasady wspó∏dzia∏ania z dyrekto-
rem zak∏adu oraz przypadki, w których umowa ulega
rozwiàzaniu.

4. W razie nag∏ej potrzeby pos∏ugi religijnej i nie-
mo˝noÊci jej udzielenia przez kapelana lub zast´pujà-
cego go duchownego, dyrektor zak∏adu zwraca si´ o jej

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194
i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121,
poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061 i Nr 142, poz. 1380.


