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Za∏àcznik nr 2

CIÂNIENIE, JAKIE POWINIEN WYTRZYMYWAå WYRÓB AEROZOLOWY MAJÑCY POJEMNIK SZKLANY 
NIECHRONIONY NAPE¸NIONY GAZEM SKROPLONYM

PojemnoÊç ca∏kowita
ZawartoÊç w procentach wagowych gazu skroplonego w ca∏oÊci

mieszaniny

20% 50% 80%

od 50 do 70 ml 1,5 bara 1,5 bara 1,25 bara
powy˝ej 70 do 150 ml 1,5 bara 1,5 bara 1 bar

WartoÊci ciÊnienia dla zawartoÊci procentowej gazu nieprzedstawionej w powy˝szej tablicy nale˝y okreÊliç za po-
mocà ekstrapolacji.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206
i Nr 213, poz. 1802) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe obowiàzki zwiàzane z zajmowaniem
stanowiska aplikanta;

2) organizacj´ aplikacji prokuratorskiej;

3) zakres egzaminu prokuratorskiego;

4) sk∏ad i sposób powo∏ywania cz∏onków komisji eg-
zaminacyjnej oraz wysokoÊç ich wynagrodzenia;

5) tryb post´powania komisji egzaminacyjnej.

2. Zasady wyznaczania, przenoszenia i zwalniania
aplikantów ze stanowisk s∏u˝bowych oraz przebieg ich
s∏u˝by wojskowej regulujà przepisy o s∏u˝bie wojsko-
wej ˝o∏nierzy zawodowych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „aplikancie”, nale˝y przez to rozumieç aplikanta
wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury;

2) „aplikacji”, nale˝y przez to rozumieç aplikacj´
w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury;

3) „egzaminie”, nale˝y przez to rozumieç egzamin
prokuratorski.

§ 3. Pisemne zg∏oszenie kandydata na aplikacj´
przyjmuje Naczelny Prokurator Wojskowy. Termin na-

boru na aplikacj´ jest uzale˝niony od potrzeb Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej i og∏aszany ka˝dorazo-
wo w Dzienniku Urz´dowym Ministra Obrony Narodo-
wej.

§ 4. Do okresu aplikacji nie zalicza si´ nieobecnoÊci
aplikanta w s∏u˝bie trwajàcej ∏àcznie d∏u˝ej ni˝ 30 dni
w ka˝dym roku aplikacji, bez wzgl´du na przyczyn´ nie-
obecnoÊci; nie dotyczy to przys∏ugujàcego aplikantowi
urlopu.

§ 5. 1. Do okresu odbytej aplikacji zalicza si´ okres
aplikacji sàdowej oraz okres aplikacji prokuratorskiej
w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury.

2. Do okresu aplikacji zalicza si´ okres odbytego
przez aplikanta w sàdzie wojskowym lub wojskowej
jednostce organizacyjnej prokuratury przeszkolenia
wojskowego studentów i absolwentów szkó∏ wy˝-
szych, nie d∏u˝szy ni˝ rok.

3. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e zaliczyç do
okresu aplikacji okres aplikacji adwokackiej, radcow-
skiej lub notarialnej oraz okres przeszkolenia wojsko-
wego studentów i absolwentów szkó∏ wy˝szych, odby-
tego w innych jednostkach ni˝ okreÊlone w ust. 2 o pro-
filu szkolenia lub zadaniach zbli˝onych do pracy proku-
ratora, ∏àcznie nie d∏u˝szy ni˝ rok.

4. Je˝eli aplikant wykazuje znaczne post´py w szko-
leniu, Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e w wyjàtko-
wych przypadkach zaliczyç do okresu aplikacji nieobec-
noÊç, o której mowa w § 4.
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§ 6. 1. Aplikant jest obowiàzany:

1) stale podnosiç poziom swojej wiedzy zawodowej
przez pog∏´bianie znajomoÊci aktów normatyw-
nych, w tym obowiàzujàcych w Si∏ach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej rozporzàdzeƒ, zarzà-
dzeƒ, decyzji, rozkazów, wytycznych, instrukcji i re-
gulaminów wydanych przez Ministra Obrony Na-
rodowej;

2) poznaç organizacj´ i dzia∏alnoÊç wojskowych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury i sàdów woj-
skowych, a tak˝e ˚andarmerii Wojskowej i wojsko-
wych organów porzàdkowych, oraz funkcjonowa-
nie i wspó∏dzia∏anie struktur organizacyjnych Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) poznaç organizacj´ i dzia∏alnoÊç innych organów
Êcigania, wymiaru sprawiedliwoÊci i obs∏ugi praw-
nej;

4) sumiennie wykonywaç powierzone obowiàzki i po-
lecenia prze∏o˝onych oraz dbaç w czasie s∏u˝by
i poza s∏u˝bà o powag´ prokuratury.

2. Aplikantowi przys∏uguje w czasie trwania aplika-
cji miesi´czny p∏atny urlop szkoleniowy w okresie po-
przedzajàcym egzamin.

§ 7. Aplikacja obejmuje:

1) praktyk´ odbywanà zgodnie z programem aplikacji,
w szczególnoÊci w:

a) wojskowej prokuraturze garnizonowej —
12 miesi´cy,

b) wojskowej prokuraturze okr´gowej — 2 miesià-
ce,

c) wojskowym sàdzie garnizonowym — 1 miesiàc,

d) wojskowym sàdzie okr´gowym — 1 miesiàc,

e) prokuraturze rejonowej — 11 miesi´cy,

f)  sàdzie rejonowym — wydziale karnym — 1 mie-
siàc,

g) sàdzie rejonowym — wydziale cywilnym —
1 miesiàc,

h) sàdzie rejonowym — wydziale gospodarczym —
1 miesiàc,

i)  laboratorium kryminalistycznym komendy wo-
jewódzkiej policji — 2 miesiàce;

2) udzia∏ w zaj´ciach seminaryjnych prowadzonych
dla aplikantów prokuratorskich na podstawie roz-
porzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
5 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie aplikacji sàdowej
i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154, poz. 1283) oraz
udzia∏ w konferencjach szkoleniowo-metodycz-
nych i kursach specjalistycznych;

3) samokszta∏cenie.

§ 8. 1. Nadzór nad przebiegiem aplikacji sprawuje,
za poÊrednictwem w∏aÊciwego wojskowego prokura-

tora garnizonowego, prokurator Naczelnej Prokuratury
Wojskowej odpowiedzialny za szkolenie aplikantów.

2. Wojskowy prokurator garnizonowy w porozu-
mieniu z prokuratorem Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej odpowiedzialnym za szkolenie aplikantów:

1) wyznacza prokuratora-patrona odpowiedzialnego
za post´py aplikanta w zakresie szkolenia przez ca-
∏y okres aplikacji;

2) ustala szczegó∏owy program aplikacji, który powi-
nien uwzgl´dniaç w szczególnoÊci terminy rozpo-
cz´cia i zakoƒczenia praktyk, terminy kolokwium
i sprawdzianów okresowych, a tak˝e wykaz aktów
normatywnych obejmujàcych tematyk´ szkolenia.

3. Do obowiàzków prokuratora-patrona nale˝y:

1) udzielanie wskazówek i pomocy aplikantowi w opa-
nowaniu programu aplikacji oraz poznawaniu za-
sad etyki ˝o∏nierzy zawodowych;

2) przeprowadzanie sprawdzianów okresowych z na-
bytych przez aplikanta wiadomoÊci oraz kontrolo-
wanie wykonania zleconych mu obowiàzków i po-
leceƒ prze∏o˝onych;

3) sporzàdzanie przed egzaminem koƒcowej opinii
o aplikancie, zawierajàcej sprawozdanie z przebie-
gu aplikacji oraz ocen´ predyspozycji aplikanta do
wykonywania obowiàzków prokuratora.

4. Na czas odbywania praktyki w sàdzie i prokura-
turze rejonowej prezes sàdu i prokurator rejonowy wy-
znaczajà aplikantowi patrona, na wniosek w∏aÊciwego
wojskowego prokuratora garnizonowego.

5. Patron, o którym mowa w ust. 4, zapoznaje apli-
kanta z czynnoÊciami nale˝àcymi do zakresu obowiàz-
ków aplikanta i po zakoƒczeniu praktyki sporzàdza pi-
semnà opini´ o przebiegu praktyki i post´pach poczy-
nionych przez aplikanta.

§ 9. 1. Po up∏ywie pierwszego roku aplikacji apli-
kant sk∏ada kolokwium pisemne i ustne z dziedzin pra-
wa, które by∏y przedmiotem zaj´ç seminaryjnych
w okresie poprzedzajàcym kolokwium.

2. Kolokwium przeprowadza komisja egzaminacyj-
ny powo∏ana przez wojskowego prokuratora okr´go-
wego; w sk∏ad komisji wchodzi trzech prokuratorów
wojskowej prokuratury okr´gowej — specjalistów
z ró˝nych dziedzin prawa.

3. Do kolokwium majà odpowiednio zastosowanie
przepisy § 11 ust. 3, § 12 ust. 2, § 13, § 15 ust. 1 i 3, § 16
ust. 2, § 17 ust. 1—3, przy czym cz´Êç pisemna kolo-
kwium odbywa si´ w ciàgu jednego dnia, trwa 6 godzin
i polega na opracowaniu przez aplikanta dokumentów
okreÊlonych w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2. Pytania na cz´Êç ust-
nà kolokwium opracowujà cz∏onkowie komisji.

4. Kolokwium poprawkowe przeprowadza si´ naj-
póêniej w terminie miesiàca od dnia zakoƒczenia kolo-
kwium, o którym mowa w ust. 1.



Dziennik Ustaw Nr 99 — 6722 — Poz. 914

§ 10. 1. Aplikant sk∏ada egzamin przed komisjà eg-
zaminacyjnà powo∏anà rozkazem Naczelnego Prokura-
tora Wojskowego.

2. Komisja egzaminacyjna sk∏ada si´ z przewodni-
czàcego, którym jest zast´pca Naczelnego Prokuratora
Wojskowego, sekretarza, którym powinien byç proku-
rator Naczelnej Prokuratury Wojskowej odpowiedzial-
ny za szkolenie aplikantów, oraz trzech prokuratorów
Naczelnej Prokuratury Wojskowej — specjalistów
z ró˝nych dziedzin prawa.

§ 11. 1. Egzamin odbywa si´ w terminie okreÊlo-
nym przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

2. Termin rozpocz´cia egzaminu nie mo˝e zostaç
wyznaczony póêniej ni˝ w trzydziestym dniu od dnia
zakoƒczenia aplikacji.

3. O terminie i miejscu egzaminu, co najmniej mie-
siàc przed wyznaczonym terminem, przewodniczàcy
komisji egzaminacyjnej zawiadamia jej cz∏onków oraz
(za poÊrednictwem wojskowego prokuratora garnizo-
nowego) aplikanta przyst´pujàcego do egzaminu.

§ 12. 1. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ust-
nej.

2. Komisja egzaminacyjna wystawia oceny za ka˝-
dà prac´ pisemnà i z ka˝dego przedmiotu cz´Êci ustnej.

§ 13. 1. Cz´Êç pisemna egzaminu odbywa si´
w obecnoÊci wyznaczonego przez przewodniczàcego
komisji egzaminacyjnej cz∏onka komisji egzaminacyj-
nej, trwa trzy dni, po 6 godzin dziennie i polega na
opracowaniu przez aplikanta na podstawie akt zakwa-
lifikowanych przez komisj´ lub sporzàdzonych na po-
trzeby egzaminu:

1) dokumentu koƒczàcego post´powanie przygoto-
wawcze;

2) apelacji od wyroku sàdu wojskowego w sprawie
karnej;

3) wystàpienia lub sprzeciwu prokuratorskiego.

2. W trakcie cz´Êci pisemnej aplikant mo˝e pos∏ugi-
waç si´ tekstami aktów prawnych, komentarzami
i zbiorami orzeczeƒ.

§ 14. Komisja egzaminacyjna dopuszcza aplikanta
do cz´Êci ustnej egzaminu po uzyskaniu przez niego
ocen pozytywnych z cz´Êci pisemnej.

§ 15. 1. Cz´Êç ustnà przeprowadzajà poszczególni
cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej w obecnoÊci komi-
sji egzaminacyjnej; polega ona na udzielaniu odpowie-
dzi na pytania, które w formie pisemnych zestawów
przygotowuje Naczelny Prokurator Wojskowy. Cz∏on-
kowie komisji egzaminacyjnej mogà zadawaç pytania
dodatkowe, zwiàzane tematycznie z pytaniami z wylo-
sowanego zestawu.

2. Przedmiotami cz´Êci ustnej egzaminu sà:

1) prawo karne materialne;

2) prawo karne procesowe i wykonawcze;

3) kontrola przestrzegania prawa w Si∏ach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;

4) prawo cywilne materialne i post´powanie cywilne;

5) prawo administracyjne, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem przepisów wydanych przez Ministra Obro-
ny Narodowej;

6) prawo gospodarcze;

7) zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe, prawo eu-
ropejskie, ustawa o prokuraturze oraz organizacja
prokuratur i innych organów ochrony prawnej;

8) kryminalistyka;

9) medycyna sàdowa, psychiatria i psychologia sàdo-
wa.

3. W trakcie cz´Êci ustnej egzaminu aplikant mo˝e,
za zgodà przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej,
pos∏ugiwaç si´ tekstami aktów prawnych.

§ 16. 1. Warunkiem zdania cz´Êci ustnej egzaminu
jest otrzymanie ocen pozytywnych ze wszystkich
przedmiotów.

2. Rezygnacja z odpowiedzi jest równoznaczna
z uzyskaniem oceny niedostatecznej.

3. W razie nieprzystàpienia aplikanta do cz´Êci ust-
nej egzaminu, po uzyskaniu ocen pozytywnych z cz´Êci
pisemnej, komisja egzaminacyjna odnotowuje ten fakt
w protokole i przedstawia go Naczelnemu Prokuratoro-
wi Wojskowemu.

4. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e udzieliç
aplikantowi zezwolenia na przystàpienie do egzaminu
w terminie póêniejszym, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu
szeÊciu miesi´cy od wyznaczonego terminu egzaminu,
je˝eli uzna, ˝e choroba, wypadek losowy lub inna
wskazana przez aplikanta okolicznoÊç daje podstaw´
do udzielenia takiego zezwolenia.

5. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, Naczelny
Prokurator Wojskowy udziela na pisemny wniosek
aplikanta, z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od
ustania przyczyny uzasadniajàcej nieprzystàpienie do
egzaminu. W sytuacji okreÊlonej w ust. 3 aplikant przy-
st´puje tylko do cz´Êci ustnej egzaminu.

§ 17. 1. Ocen´ wyniku cz´Êci pisemnej i ustnej eg-
zaminu okreÊla si´ ∏àcznie stopniami: celujàcy, bardzo
dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny.

2. Komisja egzaminacyjna rozstrzyga o wynikach
egzaminu wi´kszoÊcià g∏osów. W przypadku równej
liczby g∏osów decyduje g∏os przewodniczàcego.
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3. Z przebiegu i wyników egzaminu sporzàdza si´
protokó∏, który podpisujà przewodniczàcy i wszyscy
cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej. W protokole oprócz
ocen z poszczególnych prac i przedmiotów mogà byç
zawarte dodatkowe uwagi i spostrze˝enia komisji.

4. Âwiadectwo z∏o˝enia egzaminu podpisuje Na-
czelny Prokurator Wojskowy.

§ 18. 1. W razie udzielenia zezwolenia, o którym
mowa w § 16 ust. 4, albo uzyskania przez aplikanta oce-
ny niedostatecznej z egzaminu, Naczelny Prokurator
Wojskowy powo∏uje komisj´ egzaminacyjnà w trybie
okreÊlonym w § 10.

2. Aplikant, który nie zda∏ egzaminu w pierwszym
terminie, mo˝e sk∏adaç go ponownie tylko raz.

§ 19. Przewodniczàcy i cz∏onkowie komisji egzami-
nacyjnej otrzymujà wynagrodzenie w wysokoÊci i na
zasadach ustalonych odpowiednio jak w rozporzàdze-
niu, o którym mowa w § 7 pkt 2.

§ 20. 1. Aplikanci, którzy rozpocz´li aplikacj´ przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, odbywajà prak-
tyki, uczestniczà w zaj´ciach seminaryjnych oraz zdajà
kolokwium na zasadach dotychczasowych.

2. W odniesieniu do aplikantów, o których mowa
w ust. 1, cz´Êç ustna egzaminu nie obejmuje przedmio-
tu okreÊlonego w § 15 ust. 2 pkt 7 oraz przedmiotu —
psychologia sàdowa.

§ 21. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawie-
dliwoÊci z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie aplikacji
prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organiza-
cyjnych prokuratury (Dz. U. z 1992 r. Nr 2, poz. 9), z wy-
jàtkiem § 4 ust. 2, który zachowuje moc do czasu zakoƒ-
czenia aplikacji rozpocz´tej na zasadach dotychczaso-
wych.

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

915

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu prowadzenia post´powania kwalifikacyjnego
w stosunku do osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1399 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego trybu prowadzenia post´powania kwa-
lifikacyjnego w stosunku do osób ubiegajàcych si´
o przyj´cie do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 73,
poz. 673 i Nr 120, poz. 1030) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Etap drugi post´powania koƒczy si´ sporzà-
dzeniem listy wyników uzyskanych przez
kandydatów w post´powaniu kwalifikacyj-
nym, w kolejnoÊci uzyskanych ogólnych

ocen punktowych od oceny najwy˝szej do
najni˝szej. List´ wyników podaje si´ kandy-
datom do wiadomoÊci.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Warunkiem uznania kandydata za spe∏nia-
jàcego wymogi przyj´cia do s∏u˝by w Stra-
˝y Granicznej jest osiàgni´cie przez niego
minimum 15 punktów w post´powaniu
kwalifikacyjnym.”;

2) w § 6 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przed rozpocz´ciem testów, o których mowa
w ust. 1, kandydatom sà nadawane numery ko-
dowe. Numerem kodowym oznacza si´ kart´
sprawnoÊci fizycznej kandydatów oraz arkusze
odpowiedzi wype∏niane przez kandydatów
podczas testu z posiadanej wiedzy ogólnej i te-
stu ze znajomoÊci j´zyków obcych.

4. Rozkodowanie kart sprawnoÊci fizycznej i arku-
szy odpowiedzi nast´puje po sprawdzeniu ar-
kuszy odpowiedzi. Rozkodowania dokonujà
cz∏onkowie komisji, o której mowa w ust. 2, któ-
rzy nie uczestniczyli w przeprowadzaniu testu
sprawnoÊci fizycznej i sprawdzaniu arkuszy od-
powiedzi.”;

———————
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 Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


