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c) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz co najmniej S-letni staż w slużbie bhp, 

4) glównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i hi 
gieny pracy może być osoba posiadająca: 

a) wyższe wykształcenie o specjalności " bezpie
czeństwo i higiena pracy" lub studia podyplo
mowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra
cy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie 
bhp lub 

b) wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż 
pracy w służbie bhp. 

3. Warunkiem zatrudnienia pracowników na stano
wiskach, o których mowa w ust. 1, poza spełnieniem 
wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2, 
jest ukończenie szkolen ia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy dla pracowników służby bhp, na zasa
dach określonych w odrębnych przepisach. 

4. Pracownik kierujący wieloosobową komórką po
winien spełn iać co najmniej wymagania kwalifikacyjne 
określone w ust. 2 pkt 3 oraz ukończyć szkolenie, o któ
rym mowa w ust. 3. Pracownik zatrudniony w jedno
osobowej komórce powinien spełn iać co najmniej wy
magania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2 oraz 
ukończyć szkolenie, o którym mowa w ust. 3. 

5. Osoba posiadająca ś red nie wykształcenie i ukoń

czone szkolenie, o którym mowa w ust. 3, zatrudniona 
w służbie bhp na stanowisku specjalisty do spraw bez
pieczeństwa i higieny pracy zachowuje prawo do za 
trudnienia na tym stanowisku po dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządze nia. 

6. W wypadku, o którym mowa wart . 237 11 § 2 Ko
deksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywa
nie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pra
cy, którzy spełniają wymagania określone w ust. 2 pkt 3 
i ust. 3, lub osobie, któ ra była zatrudni ona na stanowi 
sku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy 
przez okres co najmniej 3 lat. 

7. Pracown ik, któremu pracodawca może powie
rzyć wykonywanie zadań słu żby bhp zgodn ie z art. 
237 11 § 3 Kodeksu pracy, powinien spełn ić wymagania 
określone w ust. 2 i 3. 

§ 5. Traci moc uchwala nr 14 Rady Ministrów z dnia 
18 lutego 1992 r. w sprawie słu żby bezpieczeństwa i hi 
gieny pracy (Monitor Polski Nr 7, poz. 48). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 września 1997 r. 

w sprawie utworzenia gmin, przejęcia zadań i kompetencji oraz nadania statusu miasta w województwach 
katowickim i siedleckim. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 4a ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie te rytoria lnym 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, 
poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 
Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686) oraz art. 31a usta
wy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działa 
nia niektórych miast oraz o m iejski ch strefach usług 
publicznych (Dz. U. z 1997 f. Nr 36, poz. 224) zarządza 
się, co następuje: 

§ l . 1. W województwie katowickim tworzy się gmi
nę Radzionków z siedzibą władz w Radzionkowie; 
w skład gminy Radzionków wchodzi miejscowość Ra
dzionków o powierzchni 1325,65 ha, stanowiąca część 
obszaru gminy o statusie miasta Bytom. 

2. Gminie Radzionków nadaje się status miasta. 

3. Zadania i kompetencje, wynikające z ustawy 
z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania 
niektórych miast oraz o miejskich strefach usług pu
blicznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224), przejmuje 
gmina o statusie miasta Bytom. 

§ 2. W województwie siedleckim z dotychczasowej 
gminy Stoczek Łukowski tworzy się dwie odrębne gminy: 

1) gminę o statusie miasta Stoczek Łukowski w grani 
cach miasta Stoczek Łukowski z siedz i bą władz 
w Stoczku Łukowskim , 

2) gminę Stoczek Łukowski z siedzibą władz w m ieście 
Stoczek Łukowski ; w skład gminy Stoczek Łukow
ski wchodzą obszary wsi: Aleksandrówka, Blażejki, 
Borki , Guzówka, Jagodne, Jamielne, Jamielnik
-Kolonia, Januszówka, Jedlanka, Kamionka, Kapi
ce, Kienkówka, Kisielsk, Łosi niec, Mizary, Nowa 
Prawda, Nowe Kobiałki. Nowy Jamielnik, Rosy, Ró
ża Podgórna, Ruda, Stara Prawda, Stara RÓŻa, Sta
re Kobiałk i, Stary Jamielnik, Szyszki, Toczyska, Tu
rzec, Wiśniówka, Wola Kisielska, Wólka Poznańska, 
Wólka Różańska , Zabiele i Zgórznica. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 




