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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie okreÊlenia obszaru dzia∏ania i siedzib okr´gowych i obwodowych urz´dów probierczych

Na podstawie art. 1a ust. 2 ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 1993 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ siedziby i obszar dzia∏ania nast´pu-
jàcych okr´gowych urz´dów probierczych:

1) Okr´gowy Urzàd Probierczy w Warszawie obejmu-
je województwa: mazowieckie, kujawsko-pomor-

skie, lubelskie, ∏ódzkie, podlaskie, pomorskie, war-
miƒsko-mazurskie;

2) Okr´gowy Urzàd Probierczy w Krakowie obejmuje
województwa: ma∏opolskie, dolnoÊlàskie, lubu-
skie, opolskie, podkarpackie, Êlàskie, Êwi´tokrzy-
skie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

§ 2. Siedziby i obszar dzia∏ania obwodowych urz´-
dów probierczych okreÊla za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

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

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów 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 wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 63, poz. 636,
Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 171,
poz. 1664.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 paêdziernika 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej uprawnieƒ 
do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109,
poz. 1031) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 paêdziernika 2002 r. w sprawie nadania funk-
cjonariuszom Stra˝y Granicznej uprawnieƒ do nak∏a-
dania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U.
Nr 174, poz. 1427) w § 2 w ust. 1 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175);”;

2) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 128, poz. 1176);”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


