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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
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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).
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3) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia cz´Êç III otrzymuje brzmienie:

„III. KARTA SPRAWNOÂCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO S¸U˚BY W STRA˚Y GRANICZNEJ I i II ETAP
POST¢POWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Imi´ i nazwisko lub numer kodowy*: ...........................................................................................................

2. Grupa wiekowa: .............................................................................................................................................

3. Data przeprowadzenia testu: .......................................................................................................................

Lp. Wynik Ocena** Suma
ocen

Liczba
punktów

Podpis
instruktora

1

2

3

4

5

6

Opinia lekarska: .........................................................................................................................................................
* Imi´ i nazwisko wpisuje si´ podczas I etapu post´powania, numer kodowy wpisuje si´ podczas II etapu.

** W przypadku uzyskania wyniku ni˝szego od normy na ocen´ dst., nale˝y wpisaç 0.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierzàt 
w ogrodach zoologicznych

Na podstawie art. 46 ust. 10 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierzàt,
w tym w szczególnoÊci:

1) niezb´dne wyposa˝enie w budowle i urzàdzenia
techniczne miejsc przebywania przedstawicieli po-
szczególnych gatunków lub grup zwierzàt;

2) minimalne warunki przestrzenne dla utrzymywania
poszczególnych gatunków lub grup zwierzàt;

3) warunki niezb´dne dla prowadzenia reprodukcji
poszczególnych gatunków lub grup zwierzàt;

4) warunki, jakie muszà byç spe∏nione dla zapewnie-
nia bezpieczeƒstwa zwierzàt i ludzi. 

§ 2. 1. Warunki dla prawid∏owego ˝ywienia i poje-
nia utrzymywanych zwierzàt obejmujà: 

1) podawanie wody i karmy w iloÊciach oraz o zawar-
toÊci sk∏adników od˝ywczych odpowiednich do
wymagaƒ poszczególnych gatunków, z uwzgl´d-

———————
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).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717. 


