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139
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 stycznia 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przypadków, w których ˝o∏nierze zawodowi sà zwolnieni
od obowiàzku noszenia umundurowania i oznak wojskowych
Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przypadków, w których ˝o∏nierze zawodowi sà zwolnieni od obowiàzku
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191,
poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107,
poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz. U.
Nr 73, poz. 660 oraz z 2007 r. Nr 155, poz. 1090) w § 3
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Wojskach Specjalnych, podczas czynnoÊci s∏u˝bowych, w sytuacjach i na zasadach okreÊlonych
przez dowódc´ tych wojsk lub wy˝szego prze∏o˝onego;”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 lutego 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

poz. 2163, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo
i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 213,

„2. Pomocy finansowej na realizacj´ projektu
w zakresie rybackiej infrastruktury portowej
udziela si´ uznanym organizacjom producentów rybnych oraz innym inwestorom, bez
udzia∏u inwestorów prywatnych, w wysokoÊci
100 % kosztów kwalifikowalnych projektu, nieprzekraczajàcej jednak wysokoÊci Êrodków
finansowych przewidzianych na udzielenie tego rodzaju pomocy.”;

———————
1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rybo∏ówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

———————
3)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2005 r. Nr 99, poz. 832, z 2006 r. Nr 19, poz. 150
i Nr 221, poz. 1622 oraz z 2007 r. Nr 103, poz. 713.
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2) po § 132a dodaje si´ § 132aa i 132ab w brzmieniu:

3) powy˝ej 19,5 do 25 m — w wysokoÊci 32 233 z∏,

„§ 132aa. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza
w 2007 r. udziela si´ armatorowi statku
rybackiego o polskiej przynale˝noÊci,
który:

4) powy˝ej 25 m — w wysokoÊci
33 440 z∏
— proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego braku dzia∏alnoÊci
po∏owowej statku rybackiego.

1) posiada∏ przyznanà kwot´ po∏owowà
dorsza na 2007 rok;

2. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza
w 2007 r. w okresie, o którym mowa
w § 132aa pkt 2 lit. b, udziela si´ jednorazowo armatorowi statku rybackiego
w wysokoÊci stanowiàcej 92,3 % kwot,
o których mowa w ust. 1, proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego braku dzia∏alnoÊci po∏owowej statku rybackiego.

2) nie prowadzi∏ po∏owów w okresie
dodatkowych:
a) 26 dni kalendarzowych na podobszarach 22—24 albo
b) 24 dni kalendarzowych na podobszarach 25—27

3. O pomoc, o której mowa w ust. 1 i 2,
mo˝e ubiegaç si´ tylko jeden z armatorów statku rybackiego.

— okreÊlonych w za∏àczniku I do rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2187/2005
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zachowania zasobów po∏owowych
w wodach Morza Ba∏tyckiego, cieÊnin Be∏t i Sund poprzez zastosowanie Êrodków technicznych oraz
zmieniajàcego rozporzàdzenie (WE)
nr 1434/98 i uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE
L 349 z 31.12.2005, str. 1, z póên. zm.);

4. WysokoÊç pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 i 2, zostaje zwi´kszona o kwot´ 3 565 z∏ za ka˝dà osob´ pracujàcà na statku rybackim w okresie
zawieszenia dzia∏alnoÊci po∏owowej —
proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego braku dzia∏alnoÊci po∏owowej statku rybackiego.
5. Zwi´kszenie
pomocy
finansowej,
o którym mowa w ust. 4, nie obejmuje
armatora statku rybackiego, o którym
mowa w ust. 1 i 2.”;

3) udokumentowa∏ brak dzia∏alnoÊci po∏owowej statku rybackiego w dniach,
o których mowa w pkt 2;
4) przestrzega∏ zakazu po∏owów dorsza
okreÊlonego w art. 2 rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiajàcego zakaz
po∏owów dorsza w Morzu Ba∏tyckim
(podobszary 25—32, wody WE) przez
statki p∏ywajàce pod banderà Polski
(Dz. Urz. UE L 180 z 10.07.2007,
str. 3).
§ 132ab. 1. Pomocy finansowej za czasowe zawieszenie dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza
w 2007 r. w okresie, o którym mowa
w § 132aa pkt 2 lit. a, udziela si´ jednorazowo armatorowi statku rybackiego
o d∏ugoÊci ca∏kowitej:
1) do 15 m — w wysokoÊci 24 633 z∏,
2) powy˝ej 15 do 19,5 m — w wysokoÊci 28 048 z∏,

3) w § 140:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o p∏atnoÊç pomocy finansowej na
poniesione koszty administracyjne zwiàzane
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià organizacji producentów rybnych lub na realizacj´ programu na rzecz poprawy jakoÊci produktów
rybnych, o której mowa w § 125, sk∏ada si´
do dnia 1 wrzeÊnia roku nast´pujàcego po
roku, za który przys∏uguje pomoc finansowa.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wyp∏aty pomocy finansowej za czasowe zawieszenie dzia∏alnoÊci po∏owowej, o której
mowa w § 132aa, dokonuje si´ po zawarciu
umowy o dofinansowanie projektu, w sposób i na warunkach w niej okreÊlonych, przy
czym wnioski o dofinansowanie realizacji
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projektu w ramach dzia∏ania 4.5 „Czasowe
zawieszenie dzia∏alnoÊci i inne rekompensaty finansowe” sk∏ada si´ do dnia 15 kwietnia
2008 r.”.
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§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o osobie ubiegajàcej si´ o zatrudnienie
na stanowisku asystenta prokuratora
Na podstawie art. 100c ust. 8 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poz. 39) zarzàdza si´, co nast´puje:

3. Informacje zbierane sà w szczególnoÊci od kandydata, jego rodziny, sàsiadów, prze∏o˝onych w miejscu pracy lub nauczycieli.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb uzyskiwania informacji przez komendanta wojewódzkiego Policji, zwanego dalej „komendantem”,
o osobie ubiegajàcej si´ o zatrudnienie na stanowisku
asystenta prokuratora, zwanej dalej „kandydatem”,
oraz wzór kwestionariusza tej informacji.

§ 4. 1. Wywiad przeprowadza si´ w terminie okreÊlonym przez komendanta, nie d∏u˝szym ni˝ 21 dni
od daty wp∏ywu wniosku prokuratora. Funkcjonariusza Policji przeprowadzajàcego wywiad, zwanego
dalej „funkcjonariuszem”, powiadamia si´ o celu wywiadu.

§ 2. 1. Na wniosek w∏aÊciwego prokuratora, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125, z póên. zm.1)), zwanego dalej „prokuratorem”, komendant w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania kandydata zarzàdza zebranie materia∏ów stanowiàcych podstaw´ do sporzàdzenia informacji o kandydacie.

2. Funkcjonariusz przed podj´ciem czynnoÊci powiadamia osoby majàce udzieliç mu informacji o celu
wywiadu.

2. Prokurator wskazuje we wniosku dane osobowe
kandydata: imi´ (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, dat´ i miejsce urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce
pobytu — je˝eli jest inne ni˝ miejsce zamieszkania,
stan cywilny, zawód (wyuczony, wykonywany), rodzaj
zaj´cia oraz cel sporzàdzenia informacji.
§ 3. 1. Podstaw´ sporzàdzenia informacji o kandydacie stanowià materia∏y dotyczàce kandydata uzyskane w drodze wywiadu Êrodowiskowego, zwanego
dalej „wywiadem”, oraz uzyskane przez organy Policji
w ramach innych czynnoÊci s∏u˝bowych.
2. Wywiad przeprowadza si´ w miejscu zamieszkania i pobytu kandydata — je˝eli jest inne ni˝ miejsce
zamieszkania oraz w jego miejscu pracy lub nauki.
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433,
Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959.

3. Funkcjonariusz sporzàdza notatk´ z przebiegu
wywiadu, ze wskazaniem osób udzielajàcych mu
informacji, podaniem ich danych obejmujàcych imi´
(imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz zawód
i miejsce pracy lub rodzaj zaj´cia.
4. Do notatki za∏àcza si´ dokumenty uzyskane
w ramach wywiadu.
§ 5. W przypadku potrzeby uzyskania materia∏ów
z innego województwa komendant w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania kandydata zwraca si´ do
w∏aÊciwego komendanta o zebranie i przekazanie materia∏ów o kandydacie, przesy∏ajàc kopi´ wniosku prokuratora. Przepisy § 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
§ 6. W terminie 30 dni od dnia wp∏ywu wniosku
prokuratora komendant sporzàdza informacj´ o kandydacie i przekazuje prokuratorowi, za∏àczajàc wszystkie zebrane materia∏y s∏u˝àce do sporzàdzenia informacji, chyba ˝e przekazanie ich jest niedopuszczalne
na podstawie odr´bnych przepisów. W przypadku,
o którym mowa w § 5, termin przedstawienia informacji przed∏u˝a si´ o 14 dni.
§ 7. 1. Informacja, o której mowa w § 6, w szczególnoÊci zawiera:

