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15) prowadziç i przechowywaç dokumentacj´ poÊwiadczajàcà zgodnoÊç procedur przez nie stosowanych z wymaganiami okreÊlonymi przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia Zwierzàt lub w przepisach Unii Europejskiej4) oraz udost´pniaç jà na ˝àdanie Komisji Europejskiej.
————————
4) Decyzje wydawane na podstawie art. 89 dyrektywy Rady
2003/85/WE z dnia 29 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie wspólnotowych Êrodków zwalczania pryszczycy uchylajàcej dyrektyw´ 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG
i zmieniajàcej dyrektyw´ 92/46/EWG.

Poz. 1460, 1461 i 1462

2. W laboratorium referencyjnym zapewnia si´, ˝e
badania diagnostyczne w kierunku pryszczycy oraz innych wirusowych chorób p´cherzowych sà wykonywane zgodnie z laboratoryjnà procedurà diagnostycznà wskazanà w za∏àczniku XIII do dyrektywy Rady
2003/85/WE.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

1461
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 11 paêdziernika 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie równowa˝nika pieni´˝nego przys∏ugujàcego funkcjonariuszom
S∏u˝by Wi´ziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 207, poz. 1761, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
————————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142,
poz.1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie równowa˝nika
pieni´˝nego przys∏ugujàcego funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 132, poz. 1234) uchyla si´ § 6.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro

1462
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 paêdziernika 2006 r.
o sprostowaniu b∏´dów
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606, z póên. zm.1)) w rozporzàdzeniu Ministra
Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu
sporzàdzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania
planu audytu wewn´trznego (Dz. U. Nr 112, poz. 764)
w za∏àczniku:
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2253 oraz
z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708 i Nr 145,
poz. 1050.

1) w tabeli „3. Wydane zalecenia w ramach zadaƒ audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym”:
a) w kolumnie 6 w wierszu pierwszym zamiast wyrazów „Liczba dodatkowych wyjaÊnieƒ i umotywowanych zastrze˝eƒ z∏o˝onych audytorowi***)” powinny byç wyrazy „Liczba dodatkowych wyjaÊnieƒ i umotywowanych zastrze˝eƒ
z∏o˝onych audytorowi****)”,
b) w kolumnie 7 w wierszu pierwszym zamiast wyrazów „Liczba podj´tych dodatkowych czynnoÊci wyjaÊniajàcych**)” powinny byç wyrazy
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Poz. 1462 i 1463
prowadzania audytu wewn´trznego (Dz. U.
Nr 112, poz. 765).”,

„Liczba podj´tych dodatkowych czynnoÊci wyjaÊniajàcych”;

b) dodaje si´ przypis oznaczony symbolem „****)”
w brzmieniu:

2) w przypisach:
a) w przypisie oznaczonym symbolem „***)” zamiast wyrazów „Tabele zostanà uzupe∏nione
we wskazanych miejscach o numer odpowiedniego paragrafu rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewn´trznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765)”
powinny byç wyrazy „Dotyczy zaleceƒ, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 12 rozporzàdzenia
Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu prze-

„****) Dotyczy dodatkowych wyjaÊnieƒ i umotywowanych zastrze˝eƒ, o których mowa
w § 22 ust. 3 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu
przeprowadzania audytu wewn´trznego
(Dz. U. Nr 112, poz. 765).”.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

1463
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 23 paêdziernika 2006 r.
sygn. akt SK 42/04
Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:
Marian Zdyb — przewodniczàcy,
Adam Jamróz — sprawozdawca,
Wies∏aw Johann,

zm.) w zakresie, w jakim po uwzgl´dnieniu kasacji
przez Sàd Najwy˝szy i uchyleniu postanowienia
sàdu drugiej i pierwszej instancji o odrzuceniu pozwu nie jest wy∏àczone rozpoznanie sprawy
w sk∏adzie orzekajàcym, który wyda∏ uchylone wyrokiem kasacyjnym orzeczenie, z art. 32 ust. 1
i art. 45 ust. 1 Konstytucji,

Miros∏aw Wyrzykowski,
Bohdan Zdziennicki,
protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu
23 paêdziernika 2006 r., po∏àczonych skarg konstytucyjnych:
1) Miros∏awy Ja∏oszyƒskiej o zbadanie zgodnoÊci:
a) art. 48 § 1 i art. 39313 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 32 ust. 1
i art. 45 ust. 1 Konstytucji,
b) art. 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze
zm.) z art. 2, art. 32 ust. 1 w zwiàzku z art. 45
ust. 1 Konstytucji,
c) art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. Nr 55,
poz. 234, ze zm.) z art. 2, art. 32 ust. 1 w zwiàzku z art. 45 ust. 1 Konstytucji,
2) Jacka Bàbki o zbadanie zgodnoÊci art. 39313 § 2
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze

orzeka:
1. Art. 48 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, ze zm.), w zakresie dotyczàcym wy∏àczenia s´dziego z mocy samej ustawy w sprawach,
w których w instancji ni˝szej bra∏ udzia∏ w wydaniu zaskar˝onego orzeczenia, jest zgody z art. 45 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest
niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 39313 § 2 ustawy powo∏anej w punkcie 1
jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest
niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) jest
zgodny z art. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny
z art. 32 ust. 1 w zwiàzku z art. 45 ust. 1 Konstytucji.
4. Art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854, Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405,
z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407) jest zgodny z art. 2 Konstytucji
oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w zwiàzku
z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

