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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych.

Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89,
poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675 i Nr 113, poz. 984) og∏a-

sza si´, ˝e w okresie od dnia 1 wrzeÊnia 2002 r. do dnia
28 lutego 2003 r. wysokoÊç zasi∏ku dla bezrobotnych,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 powo∏anej ustawy, wy-
nosi 498,20 z∏.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. J. Banach
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 2 sierpnia 2002 r.

w sprawie udzielenia upowa˝nienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o mo˝liwoÊci produk-
cji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicà substancjà kontrolowanà lub mieszaninà zawie-

rajàcà substancj´ kontrolowanà.

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca
2001 r. o post´powaniu z substancjami zubo˝ajàcymi
warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100,
poz. 1085) og∏asza si´, ˝e:

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej przy Instytucie
Chemii Przemys∏owej im. prof. Ignacego MoÊcickiego,

z siedzibà w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, zosta∏o
upowa˝nione do wydawania opinii w zakresie mo˝li-
woÊci produkcji substancji kontrolowanej lub dokona-
nia obrotu z zagranicà substancjà kontrolowanà lub
mieszaninà zawierajàcà substancj´ kontrolowanà.

Minister Gospodarki: J. Piechota

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwieszcza
si´, co nast´puje:

W sàdach powszechnych zosta∏y zwolnione:

1) stanowisko s´dziego sàdu okr´gowego w Sàdzie
Okr´gowym w Katowicach,

2) stanowisko s´dziego sàdu okr´gowego w Sàdzie
Okr´gowym w Lublinie.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 26 lipca 2002 r.

o zwolnieniu stanowiska s´dziowskiego.

556

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 30 lipca 2002 r.

o zwolnieniu stanowiska s´dziowskiego.

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju powszechnym (Dz. U. Nr 98,

poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) obwieszcza si´, co nast´-
puje:


