
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o Krajowej Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 100,
poz. 1082, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Cz∏onkom Krajowej Rady Sàdownictwa,
zwanej dalej „Radà”, przys∏ugujà diety w zwiàzku
z pe∏nieniem obowiàzków w Radzie.

2. Diety, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà
cz∏onkom Rady za ka˝dy dzieƒ udzia∏u w posiedze-
niach plenarnych i innych pracach Rady w wysokoÊci
30 % kwoty bazowej dla s´dziów delegowanych do
Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub innej jednostki or-
ganizacyjnej podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci al-
bo przez niego nadzorowanej i prokuratorów, której
wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla
ustawa bud˝etowa.

§ 2. Rozporzàdzenie ma zastosowanie do ustalania
diet cz∏onkom Rady od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2000 r. w spra-
wie okreÊlenia wysokoÊci oraz zasad przyznawania ry-
cza∏tu cz∏onkom Krajowej Rady Sàdownictwa (Dz. U.
Nr 103, poz. 1101).

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów:
L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie wysokoÊci diet dla cz∏onków Krajowej Rady Sàdownictwa
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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia liczby stanowisk s´dziowskich w Naczelnym Sàdzie Administracyjnym 
oraz liczby wiceprezesów

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.
— Prawo o ustroju sàdów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Liczb´ stanowisk s´dziowskich w Naczelnym
Sàdzie Administracyjnym ustala si´ na 50, w tym
4 stanowiska wiceprezesów.

§ 2. Liczba stanowisk s´dziowskich, o których mo-
wa w § 1, obejmuje stanowisko Prezesa Naczelnego
Sàdu Administracyjnego.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów:
L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia liczby stanowisk s´dziowskich w Sàdzie Najwy˝szym oraz liczby Prezesów

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 23 listopada
2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052

oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:



§ 1. Liczb´ stanowisk s´dziowskich w Sàdzie Naj-
wy˝szym ustala si´ na 88, w tym 5 stanowisk Preze-
sów, ∏àcznie ze stanowiskiem Pierwszego Prezesa Sà-
du Najwy˝szego.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.1)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie warunków i trybu sprzeda˝y wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u udzielonych por´czeƒ
i gwarancji, zamiany tych wierzytelnoÊci na akcje (udzia∏y), roz∏o˝enia ich sp∏aty na raty 

oraz umorzenia wierzytelnoÊci w ca∏oÊci lub w cz´Êci

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb: 

1) sprzeda˝y wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u
udzielonych por´czeƒ i gwarancji, zwanych dalej
„wierzytelnoÊciami”;

2) zamiany wierzytelnoÊci na akcje (udzia∏y);

3) roz∏o˝enia sp∏aty wierzytelnoÊci na raty;

4) umorzenia wierzytelnoÊci w ca∏oÊci lub w cz´Êci. 

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych podejmuje czynnoÊci, o których mowa w § 1, po
dokonaniu, z wy∏àczeniem przypadków, o których mo-
wa w § 28 pkt 1, analizy sytuacji finansowo-ekono-
micznej podmiotu b´dàcego d∏u˝nikiem Skarbu Paƒ-
stwa z tytu∏u wykonania przez Skarb Paƒstwa umowy
por´czenia lub gwarancji, zwanego dalej „d∏u˝ni-
kiem”.

§ 3. CzynnoÊci, o których mowa w § 1, nie mogà
byç podejmowane w sposób sprzeczny z przepisami
o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomo-
cy publicznej dla przedsi´biorców.

Rozdzia∏ 2

Sprzeda˝ wierzytelnoÊci

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e sprzedaç wymagalnà wierzytelnoÊç w try-
bie:

1) przetargu nieograniczonego;

2) przetargu ograniczonego;

3) rokowaƒ podj´tych na podstawie publicznego za-
proszenia.

§ 5. Sprzeda˝ wierzytelnoÊci nie mo˝e byç dokona-
na na rzecz d∏u˝nika lub podmiotu zwiàzanego z d∏u˝-
nikiem stosunkiem zale˝noÊci albo dominacji w rozu-
mieniu przepisów o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi.

§ 6. Og∏oszenie o przetargu, o którym mowa w § 4
pkt 1, zwanym dalej „przetargiem”, powinno zawieraç:

1) oznaczenie d∏u˝nika;

2) kwot´ wierzytelnoÊci g∏ównej i kwot´ odsetek;

3) informacj´ o zabezpieczeniach wierzytelnoÊci;

4) okreÊlenie terminu, sposobu, miejsca sk∏adania
ofert oraz terminu i miejsca ich otwarcia;

5) wymagany zakres oferty;

6) kwot´ wadium i numer rachunku bankowego, na
który nale˝y dokonaç przelewu tej kwoty;

7) zastrze˝enie, ˝e minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych mo˝e odstàpiç od sprzeda˝y
w drodze przetargu wszystkich lub niektórych wie-
rzytelnoÊci wystawionych na sprzeda˝;

8) pouczenie, w jakich przypadkach wp∏acone wa-
dium ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Paƒstwa;

9) wskazanie trybu przetargu;

10) informacj´ o terminach zwiàzania oferentów z∏o-
˝onymi przez nich ofertami;

A. KwaÊniewski
Prezes Rady Ministrów:

L. Miller

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1998 r.

w sprawie ustalenia liczby s´dziów i prezesów Sàdu Najwy˝szego (Dz. U. Nr 94, poz. 595).


