
Na podstawie art. 18 § 1 pkt 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojsko-
wych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt
spraw sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1857)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 15 dodaje si´ § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. Przekazanie akt do zniszczenia nast´puje
po uzyskaniu zgody dyrektora w∏aÊciwego
archiwum paƒstwowego.”;

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Akta spraw karnych zakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
kwalifikuje si´ wed∏ug przepisów dotych-
czasowych, chyba ˝e przepisy poni˝sze
stanowià inaczej.

2. Akta w sprawach o wykroczenia oraz
w sprawach z zakresu odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej ˝o∏nierzy czynnej s∏u˝by
wojskowej, rozpoznawanych i zakoƒczo-
nych poczàwszy od dnia 1 wrzeÊnia
1998 r., kwalifikuje si´ zgodnie z przepisa-
mi rozdzia∏u 3.”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 10 marca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sàdów wojskowych

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2004 r. Nr 185, poz. 1907 oraz z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej

Na podstawie art. 98 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. Ustala si´ uposa˝enie zasadnicze funkcjona-
riuszy S∏u˝by Wi´ziennej okreÊlone w tabelach stano-
wiàcych za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Uposa˝enie zasadnicze funkcjonariuszy S∏u˝by
Wi´ziennej w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku do

rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, przys∏uguje od
dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawiedli-
woÊci z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uposa˝enia
zasadniczego funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej
(Dz. U. Nr 17, poz. 156).

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

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro

———————
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 oraz
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.


