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Rej. 219/2004

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 wrzeÊnia 2004 r.

o nadaniu odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia
16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,
z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676),
za zas∏ugi w rozwijaniu polsko-niemieckiej wspó∏pra-
cy odznaczony zostaje

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
poÊmiertnie

Thaddaeus Joseph Schaepe.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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UCHWA¸A ZGROMADZENIA OGÓLNEGO S¢DZIÓW SÑDU NAJWY˚SZEGO

z dnia 26 stycznia 2005 r.

zmieniajàca uchwa∏´ Zgromadzenia Ogólnego S´dziów Sàdu Najwy˝szego z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie regulaminu Sàdu Najwy˝szego

Na podstawie art. 3 § 2 i 3 ustawy z dnia 23 listo-
pada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219):

§ 1. W regulaminie Sàdu Najwy˝szego, stanowià-
cym za∏àcznik do uchwa∏y Zgromadzenia Ogólnego
S´dziów Sàdu Najwy˝szego z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie regulaminu Sàdu Najwy˝szego (M. P. Nr 57,

poz. 898), rozdzia∏ 7 otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku do niniejszej uchwa∏y.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Przewodniczàcy Zgromadzenia Ogólnego S´dziów
Sàdu Najwy˝szego: L. Gardocki

Za∏àcznik do uchwa∏y Zgromadzenia Ogólnego S´dziów
Sàdu Najwy˝szego z dnia 26 stycznia 2005 r. (poz. 152)

Rozdzia∏ 7

Szczegó∏owy podzia∏ spraw mi´dzy izby

§ 28. 1. Do w∏aÊciwoÊci Izby Cywilnej nale˝à spra-
wy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, ro-
dzinnego i opiekuƒczego, sprawy dotyczàce rejestracji
przedsi´biorców i rejestracji zastawów.

2. Do w∏aÊciwoÊci Izby nale˝à tak˝e skargi dotyczà-
ce przewlek∏oÊci post´powania przed Sàdem Najwy˝-
szym w sprawach wymienionych w § 30 ust. 1.

§ 29. 1. Do w∏aÊciwoÊci Izby Karnej nale˝à sprawy
rozpoznawane na podstawie przepisów Kodeksu po-
st´powania karnego, Kodeksu karnego skarbowego,
Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia
oraz inne sprawy, do których stosuje si´ przepisy Ko-
deksu post´powania karnego.

2. Do w∏aÊciwoÊci Izby nale˝à tak˝e skargi dotyczà-
ce przewlek∏oÊci post´powania w tych sprawach

przed sàdem apelacyjnym oraz skargi dotyczàce prze-
wlek∏oÊci post´powania przed Sàdem Najwy˝szym
w sprawach wymienionych w § 31 ust. 1.

§ 30. 1. Do w∏aÊciwoÊci Izby Pracy, Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych i Spraw Publicznych nale˝à sprawy z za-
kresu prawa pracy, ubezpieczeƒ spo∏ecznych i spra-
wy publiczne, w tym sprawy z zakresu ochrony kon-
kurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i trans-
portu kolejowego oraz sprawy, w których z∏o˝ono od-
wo∏anie od decyzji Przewodniczàcego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, a tak˝e sprawy o roszczenia
twórców wynalazków, wzorów u˝ytkowych i przemy-
s∏owych oraz topografii uk∏adów scalonych o wyna-
grodzenie, jak równie˝ sprawy rejestrowe, z wy∏àcze-
niem rejestracji przedsi´biorców i rejestracji zasta-
wów.
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2. Do w∏aÊciwoÊci Izby nale˝à tak˝e skargi dotyczà-
ce przewlek∏oÊci post´powania w tych sprawach
przed sàdem apelacyjnym oraz skargi dotyczàce prze-
wlek∏oÊci post´powania przed sàdem apelacyjnym
i przed Sàdem Najwy˝yszym w sprawach wymienio-
nych w § 28 ust. 1.

§ 31. 1. Do w∏aÊciwoÊci Izby Wojskowej nale˝à
sprawy podlegajàce orzecznictwu sàdów wojskowych
oraz sprawy dyscyplinarne prokuratorów i asesorów
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,
a tak˝e radców prawnych pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´
wojskowà albo zatrudnionych w Ministerstwie Obro-
ny Narodowej.

2. Do w∏aÊciwoÊci Izby nale˝à tak˝e skargi dotyczà-
ce przewlek∏oÊci post´powania w tych sprawach
przed wojskowymi sàdami okr´gowymi oraz skargi
dotyczàce przewlek∏oÊci post´powania przed Sàdem
Najwy˝szym w sprawach wymienionych w § 29 ust. 1.

§ 32. 1. W przypadku gdy Prezes Sàdu Najwy˝sze-
go uzna, ˝e sprawa nie nale˝y do w∏aÊciwoÊci izby, któ-
rej pracà kieruje, przekazuje spraw´ do w∏aÊciwej izby.

2. Prezes Sàdu Najwy˝szego kierujàcy pracà izby,
do której sprawa zosta∏a przekazana, uznajàc, ˝e izba
ta nie jest w∏aÊciwa do jej rozpoznania, zwraca si´ do
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego o wskazanie
w∏aÊciwej izby.
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 stycznia 2005 r.

o treÊci oÊwiadczenia z∏o˝onego przez osob´ powo∏ywanà na kierownicze stanowisko paƒstwowe
przez Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by
w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pra-
cy z nimi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych
funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428,
Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701,
z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r.
Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r.
Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25,

poz. 219) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci, co
nast´puje:
— Marek Cha∏as, syn Boles∏awa — Podsekretarz Sta-

nu w Ministerstwie Infrastruktury, urodzony 28 lute-
go 1949 r. w ¸odzi, zamieszka∏y w ¸odzi, oÊwiad-
czy∏, ˝e by∏ Êwiadomym i tajnym wspó∏pracowni-
kiem organów bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumie-
niu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powo∏anej ustawy.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka


