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4) okreÊlenie przedmiotowego zakresu kontroli
i okresu obj´tego kontrolà,

5) imi´ i nazwisko kierownika jednostki kontrolo-
wanej, skarbnika (g∏ównego ksi´gowego) oraz
osób udzielajàcych informacji,

6) przebieg i wyniki czynnoÊci kontrolnych,
7) stwierdzone podczas kontroli fakty, stanowiàce

podstaw´ do oceny dzia∏alnoÊci jednostki kon-
trolowanej w zakresie zgodnoÊci z prawem,
a w szczególnoÊci konkretne nieprawid∏owoÊci,
z uwzgl´dnieniem ich przyczyn i skutków oraz
wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich po-
wstanie,

8) informacj´ o sporzàdzeniu za∏àczników, stano-
wiàcych cz´Êç sk∏adowà protoko∏u, oraz ich wy-
szczególnienie,

9) informacj´ o powiadomieniu kierownika jed-
nostki kontrolowanej o prawie zg∏oszenia
w ciàgu 3 dni zastrze˝eƒ i z∏o˝enia wyjaÊnieƒ do
protoko∏u; inspektor jest obowiàzany ustosun-
kowaç si´ do nich, bez zb´dnej zw∏oki, w formie
odpowiedniej adnotacji,

10) dane o liczbie egzemplarzy sporzàdzonego pro-
toko∏u,

11) dat´ i miejsce podpisania protoko∏u,
12) podpis inspektora przeprowadzajàcego kontro-

l´ i kierownika jednostki kontrolowanej oraz

skarbnika (g∏ównego ksi´gowego) lub ich za-
st´pców na ka˝dej stronie protoko∏u.

15. Po zakoƒczeniu czynnoÊci kontrolnych inspektor
kontroli mo˝e zwo∏aç w siedzibie jednostki kontro-
lowanej narad´, ustalajàc jej termin i uczestników.

16. Kierownik jednostki kontrolowanej, który odmawia
podpisania protoko∏u, obowiàzany jest bezzw∏ocz-
nie z∏o˝yç pisemne wyjaÊnienie co do przyczyn od-
mowy.

17. W razie odmowy podpisania protoko∏u i z∏o˝enia
wyjaÊnieƒ co do przyczyn odmowy, inspektor od-
notowuje ten fakt w protokole.

18. Na podstawie wyników kontroli kieruje si´ do jed-
nostki kontrolowanej wystàpienie pokontrolne
wskazujàce êród∏a i przyczyny nieprawid∏owoÊci,
ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski
zmierzajàce do usuni´cia i usprawnienia badanej
dzia∏alnoÊci.

19. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia
dor´czenia wystàpienia pokontrolnego przesy∏a do
izby informacj´ o wykonaniu wniosków lub o przy-
czynach ich niewykonania.

20. Prezes izby mo˝e zarzàdziç sprawdzenie wykonania
wniosków pokontrolnych.

21. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych
stanowi odr´bne zadanie kontrolne.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 stycznia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu obliczania wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ na pokrycie kosztów
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà oraz kosztów dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych

i jego Biura, terminów uiszczenia tych wp∏at i wysokoÊci odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania wp∏at
zak∏adów ubezpieczeƒ na pokrycie kosztów nadzoru
nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà oraz
kosztów dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych i jego
Biura, terminów uiszczenia tych wp∏at i wysokoÊci od-

setek za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U. Nr 166,
poz. 1212) w § 6 w ust. 1 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w pkt 1 wyrazy „0,15%” zast´puje si´ wyrazami
„0,11%”,

2) w pkt 2 wyrazy „0,045‰” zast´puje si´ wyrazami
„0,033‰”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, 
w tym wybuchowych, ze z∏omu metali.

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla przepisy bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów
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niebezpiecznych ze z∏omu metali, w szczególnoÊci do-
tyczàce:

1) identyfikowania tych przedmiotów,

2) post´powania przy eliminowaniu ich ze z∏omu.

2. Przepisy rozporzàdzenia dotyczà pracodawców:

1) wytwarzajàcych z∏om metali,

2) zajmujàcych si´ magazynowaniem, sprzeda˝à
i przetwórstwem z∏omu metali.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) z∏omie metali — nale˝y przez to rozumieç zniszczo-
ne lub uszkodzone w toku procesów eksploatacyj-
nych wyroby z metali i ich cz´Êci nie nadajàce si´
do dalszego u˝ywania zgodnie z ich przeznacze-
niem,

2) przedmiotach niebezpiecznych — nale˝y przez to
rozumieç przedmioty wybuchowe, a tak˝e inne
urzàdzenia i przedmioty, które ze wzgl´du na swo-
je w∏aÊciwoÊci lub zawartoÊç stwarzajà niebezpie-
czeƒstwo dla pracowników, w szczególnoÊci po-
przez:
a) w∏aÊciwoÊci ∏atwo palne,
b) emisj´ niebezpiecznego promieniowania,
c) dzia∏anie ˝ràce, trujàce lub rakotwórcze,

3) przedmiotach wybuchowych — nale˝y przez to ro-
zumieç wszelkiego rodzaju przedmioty, które ze
wzgl´du na swe w∏aÊciwoÊci wybuchowe stwarza-
jà niebezpieczeƒstwo w razie poddania ich dzia∏a-
niu wysokiej temperatury lub przy niew∏aÊciwym
obchodzeniu si´ z nimi, w szczególnoÊci przy poru-
szaniu, manipulowaniu, rozkr´caniu, rzucaniu.

§ 3. 1. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç doko-
nywanie oceny ryzyka zwiàzanego z zagro˝eniami, ja-
kie mogà wystàpiç w zwiàzku ze znajdujàcym si´ na te-
renie zak∏adu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez
pracodawc´ z∏omem metali, w tym w szczególnoÊci:

1) przeprowadzaç kontrol´ z∏omu w celu stwierdze-
nia, czy nie znajdujà si´ w nim przedmioty niebez-
pieczne, w tym wybuchowe, oraz czy wszelkiego
rodzaju naczynia, zbiorniki i butle zosta∏y przygoto-
wane do z∏omowania, kierujàc si´ zasadami okre-
Êlonymi w Polskich Normach,

2) korzystaç z pomocy specjalistów spoza zak∏adu pra-
cy, jeÊli jest to konieczne do identyfikacji przedmio-
tów o nieznanych w∏aÊciwoÊciach.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna
byç przeprowadzona, w formie dok∏adnych ogl´dzin
poszczególnych przedmiotów zaliczonych do z∏omu,
wy∏àcznie przez osoby wyznaczone przez pracodawc´,
posiadajàce ukoƒczone szkolenie w zakresie bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy przy tego rodzaju pracy.

§ 4. 1. Kontrol´, o której mowa w § 3, organizuje
pracodawca wysy∏ajàcy — przed ekspedycjà przesy∏ki
zawierajàcej z∏om metali, i odbierajàcy — przy jej od-
biorze.

2. Po kontroli nale˝y sporzàdziç protokó∏ stwierdza-
jàcy, ̋ e w przesy∏ce nie znajdujà si´ przedmioty niebez-

pieczne. Kopi´ protoko∏u nale˝y przes∏aç odpowiednio
do dostawcy lub odbiorcy przesy∏ki.

3. Paczki, kontenery i inne opakowania ze z∏omem,
przygotowane do wysy∏ki, nale˝y zaopatrzyç w widocz-
ne i czytelne napisy o treÊci: „Z¸OM METALI — NIE
ZAWIERA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH”.

§ 5. 1. Za∏adunek lub roz∏adunek z∏omu metali na-
le˝y przeprowadzaç, stosujàc zasady i Êrodki ostro˝no-
Êci okreÊlone w instrukcji stanowiskowej.

2. Je˝eli w czasie za∏adunku lub roz∏adunku wyko-
nywanego mechanicznie wystàpi podejrzenie, ˝e
w z∏omie znajdujà si´ przedmioty niebezpieczne, nale-
˝y zastosowaç si´ do procedury okreÊlonej w § 7.

§ 6. 1. Pracodawca zajmujàcy si´ przetwórstwem
z∏omu metali jest obowiàzany zapewniç przeprowa-
dzenie kontroli z∏omu bezpoÊrednio przed przekaza-
niem go do przetworzenia. Kontrol´ nale˝y przeprowa-
dziç w sposób okreÊlony w § 3.

2. Niedopuszczalne jest przekazanie z∏omu metali
do przetworzenia bez przeprowadzenia kontroli, o któ-
rej mowa w ust. 1, i upewnienia si´, ˝e w z∏omie nie
znajdujà si´ przedmioty niebezpieczne.

§ 7. 1. W razie stwierdzenia lub podejrzenia, ˝e
w z∏omie metali znajduje si´ przedmiot niebezpieczny,
nale˝y niezw∏ocznie powiadomiç o tym prze∏o˝one-
go.

2. Znaleziony przedmiot, w stosunku do którego ist-
nieje podejrzenie, ˝e jest to przedmiot niebezpieczny,
nale˝y pozostawiç na miejscu do czasu dokonania
ogl´dzin przez przedstawicieli organów wymienionych
w ust. 4.

3. Z terenu, na którym znajduje si´ przedmiot nie-
bezpieczny, nale˝y usunàç pracowników lub osoby po-
stronne, pozostawiajàc w bezpiecznej odleg∏oÊci pra-
cownika strzegàcego dost´pu do tego przedmiotu.

4. W razie znalezienia przedmiotu niebezpiecznego,
w tym wybuchowego, pracodawca obowiàzany jest
powiadomiç w∏aÊciwe organy zgodnie z ich w∏aÊciwo-
Êcià:

1) wojska i Policji,

2) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

3) paƒstwowego dozoru jàdrowego i ochrony radiolo-
gicznej oraz 

4) w razie koniecznoÊci organ Inspekcji Sanitarnej.

5. Je˝eli jest to mo˝liwe ze wzgl´dów bezpieczeƒ-
stwa, znaleziony przedmiot niebezpieczny nale˝y prze-
mieÊciç do wydzielonego pomieszczenia lub innego
wyodr´bnionego i oznakowanego znakami bezpie-
czeƒstwa zgodnie z Polskimi Normami miejsca, niedo-
st´pnego dla pracowników i osób postronnych.
O mo˝liwoÊci przemieszczenia znalezionego przed-
miotu niebezpiecznego decyzj´ podejmuje pracodaw-
ca.
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6. Przemieszczanie przedmiotów, o których mowa
w ust. 5, nale˝y przeprowadzaç, stosujàc zasady i Êrod-
ki ostro˝noÊci okreÊlone w instrukcji stanowiskowej.

7. Unieszkodliwianie przedmiotów niebezpiecz-
nych, w tym wybuchowych, nale˝y wykonywaç
w miejscu i w sposób okreÊlony przez w∏aÊciwe, dla
okreÊlonego rodzaju niebezpieczeƒstwa, organy wy-
mienione w ust. 4.

8. Przy pracach zwiàzanych z eliminowaniem
przedmiotów niebezpiecznych ze z∏omu metali niedo-
puszczalne jest w szczególnoÊci:

1) rzucanie tych przedmiotów, uderzanie w nie, roz-
kr´canie, przecinanie lub poddawanie obróbce ter-
micznej,

2) odsy∏anie dostawcy z∏omu z ∏adunkiem zawierajà-
cym przedmiot niebezpieczny bez dokonania roz-
poznania przez specjalistów reprezentujàcych or-
gany, o których mowa w ust. 4.

§ 8. Do czasu przeprowadzenia rozpoznania przed-
miotu niebezpiecznego i jego wywiezienia poza teren
zak∏adu przez organy wymienione w § 7 ust. 4, praco-
dawca jest zobowiàzany:

1) powiadomiç niezw∏ocznie wszystkich pracowni-
ków, którzy sà lub mogà byç nara˝eni na powa˝ne
i nieuniknione niebezpieczeƒstwa, w tym o podj´-

tych lub koniecznych do podj´cia dzia∏aniach dla
zapewnienia bezpieczeƒstwa,

2) wydaç polecenia w celu umo˝liwienia pracowni-
kom przerwania pracy oraz w razie potrzeby na-
tychmiastowego opuszczenia stanowisk pracy,

3) zapewniç bezpiecznà ewakuacj´ pracowników do
wyznaczonych miejsc, gdy jest to konieczne ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa,

4) wydaç polecenie wznowienia pracy po likwidacji
wyst´pujàcego zagro˝enia.

§ 9. Pracodawca jest obowiàzany opracowaç, w ter-
minie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
szczegó∏owà instrukcj´ okreÊlajàcà zasady bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy przy czynnoÊciach wykonywanych
w danym zak∏adzie pracy i zwiàzanych z eliminowa-
niem przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybucho-
wych, ze z∏omu metali, kierujàc si´ zasadami okreÊlo-
nymi w Polskich Normach. Z instrukcjà nale˝y zapo-
znaç wszystkich pracowników zatrudnionych przy pra-
cach w kontakcie ze z∏omem metali.

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy w odlewniach metali.

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy w odlewniach stopów ˝elaza
i metali nie˝elaznych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o odlew-
niach, nale˝y przez to rozumieç zak∏ady pracy lub ich
cz´Êci zajmujàce si´ wytwarzaniem odlewów ze sto-
pów ˝elaza i metali nie˝elaznych.

§ 3. 1. Drogi, place manewrowe, postojowe i sk∏a-
dowe powinny byç przystosowane do oczyszczania
metodà zmywania lub poprzez odpylanie w sposób
zmechanizowany.

2. Roz∏adunek, sk∏adowanie i transport materia∏ów
przeznaczonych  do dalszej przeróbki nale˝y przepro-
wadzaç w sposób zmechanizowany i przy u˝yciu urzà-
dzeƒ ograniczajàcych rozprzestrzenianie si´ py∏ów.

§ 4. 1. Powierzchnia pod∏ogi w odlewniach powinna
spe∏niaç wymagania odpornoÊci na dzia∏anie podwy˝-
szonej temperatury, iskier i odprysków ciek∏ego metalu.

2. Przy drzwiach do pomieszczeƒ produkcyjnych
odlewni, w których temperatura powietrza w wyniku
procesu technologicznego jest wysoka, nale˝y zainsta-
lowaç zas∏ony powietrzne lub inne urzàdzenia zapobie-
gajàce gwa∏townemu dop∏ywowi zimnego powietrza,
szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

§ 5. W przypadku stosowania na terenie odlewni
wózków szynowych do transportu ciek∏ego metalu,
g∏ówka szyny powinna pokrywaç si´ z powierzchnià
pod∏ogi lub z nawierzchnià drogi.

§ 6. 1. Materia∏y wsadowe do pieców odlewniczych
powinny byç posortowane, a ich miejsca sk∏adowania
— wydzielone i oznakowane w sposób pozwalajàcy na
identyfikacj´ poszczególnych materia∏ów.

2. Wsad przeznaczony do pieców odlewniczych po-
winien byç suchy i pozbawiony wszelkich zanieczysz-
czeƒ, w tym zanieczyszczeƒ po masie formierskiej lub
rdzeniowej.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wsadu przeznaczonego
do ˝eliwiaka.


