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5) rozliczenie g∏ównych pozycji ró˝niàcych podstaw´
opodatkowania podatkiem dochodowym od wyni-
ku finansowego (zysku, straty) brutto,

6) dane o kosztach wytworzenia produktów na w∏asne
potrzeby, a w przypadku sporzàdzania skonsolido-
wanego rachunku zysków i strat w wariancie kalku-
lacyjnym o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zu˝ycia materia∏ów i energii, 
c) us∏ug obcych,
d) podatków i op∏at, 
e) wynagrodzeƒ,
f) ubezpieczeƒ i innych Êwiadczeƒ,
g) pozosta∏ych kosztów rodzajowych,

7) koszt wytworzenia Êrodków trwa∏ych w budowie
oraz Êrodków trwa∏ych na w∏asne potrzeby,

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na nast´p-
ny rok nak∏ady na niefinansowe aktywa trwa∏e; od-
r´bnie nale˝y wykazaç poniesione i planowane na-
k∏ady na ochron´ Êrodowiska,

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych,
z podzia∏em na losowe i pozosta∏e,

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nad-
zwyczajnych,

4.

1) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania fi-
nansowego sporzàdzonego za okres, w ciàgu któ-
rego nastàpi∏o po∏àczenie jednostki powiàzanej:
a) je˝eli po∏àczenie zosta∏o rozliczone metodà na-

bycia:
— nazw´ (firm´) i opis przedmiotu dzia∏alnoÊci

spó∏ki przej´tej,
— liczb´, wartoÊç nominalnà i rodzaj udzia∏ów

(akcji) wyemitowanych w celu po∏àczenia,
— cen´ przej´cia, wartoÊç aktywów netto we-

d∏ug wartoÊci godziwej spó∏ki przej´tej na
dzieƒ po∏àczenia, wartoÊç firmy lub ujemnej
wartoÊci firmy i opis zasad jej amortyzacji,

b) je˝eli po∏àczenie zosta∏o rozliczone metodà ∏à-
czenia udzia∏ów:
— nazwy (firmy) i opis przedmiotu dzia∏alnoÊci

spó∏ek, które w wyniku po∏àczenia zosta∏y wy-
kreÊlone z rejestru,

— liczb´, wartoÊç nominalnà i rodzaj udzia∏ów
(akcji) wyemitowanych w celu po∏àczenia,

— przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany
w kapita∏ach w∏asnych po∏àczonych spó∏ek za
okres od poczàtku roku obrotowego, w ciàgu
którego nastàpi∏o po∏àczenie, do dnia po∏à-
czenia,

5.

1) informacje o transakcjach z jednostkami powiàza-
nymi,

2) w przypadku wyst´powania niepewnoÊci co do
mo˝liwoÊci kontynuowania dzia∏alnoÊci jednostki
powiàzanej, opis tych niepewnoÊci oraz stwierdze-
nie, ˝e taka niepewnoÊç wyst´puje, jak równie˝
wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie fi-
nansowe zawiera korekty z tym zwiàzane; informa-
cja powinna zawieraç równie˝ opis podejmowa-
nych bàdê planowanych przez jednostk´ dominujà-
cà, znaczàcego inwestora lub jednostki podporzàd-
kowane dzia∏aƒ majàcych na celu eliminacj´ nie-
pewnoÊci,

3) w przypadku gdy inne informacje ni˝ wymienione
powy˝ej mog∏yby w istotny sposób wp∏ynàç na
ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej oraz wynik
finansowy jednostek powiàzanych, nale˝y ujawniç
te informacje,

4) objaÊnienie struktury Êrodków pieni´˝nych przyj´-
tych do rachunku przep∏ywów pieni´˝nych,
a w przypadku gdy rachunek przep∏ywów pieni´˝-
nych sporzàdzony jest metodà bezpoÊrednià, do-
datkowo nale˝y przedstawiç uzgodnienie przep∏y-
wów pieni´˝nych netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej,
sporzàdzone metodà poÊrednià; w przypadku ró˝-
nic pomi´dzy zmianami stanu niektórych pozycji
w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wy-
kazanymi w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych na-
le˝y wyjaÊniç ich przyczyny,

5) informacje o:
a) przeci´tnym w roku obrotowym zatrudnieniu,

z podzia∏em na grupy zawodowe,
b) wynagrodzeniach, ∏àcznie z wynagrodzeniem

z zysku, wyp∏aconych lub nale˝nych osobom
wchodzàcym w sk∏ad organów zarzàdzajàcych
i nadzorujàcych spó∏ek handlowych (dla ka˝dej
grupy osobno),

c) po˝yczkach i Êwiadczeniach o podobnym cha-
rakterze udzielonych osobom wchodzàcym
w sk∏ad organów zarzàdzajàcych i nadzorujà-
cych spó∏ek handlowych (dla ka˝dej grupy osob-
no), ze wskazaniem warunków oprocentowania
i terminów sp∏aty.

1730

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie wymagaƒ systemu oceny jakoÊci produkcji materia∏ów wybuchowych, broni, amunicji 
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej

w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybu-
chowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technolo-
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già o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.
Nr 67, poz. 679) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wymaga-
nia dotyczàce systemu oceny jakoÊci produkcji, kontro-
li produktu koƒcowego oraz badaƒ podczas wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarza-
nia materia∏ów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
zwanego dalej „systemem”.

§ 2. 1. W przypadku posiadania przez przedsi´bior-
c´ certyfikowanego systemu zgodnego z wymagania-
mi norm serii PN-ISO 9000 lub publikacji NATO AQAP-
-110, musi on spe∏niaç wymagania okreÊlone w usta-
wie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏al-
noÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wy-
robami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, zwanej dalej „ustawà”, oraz w niniejszym
rozporzàdzeniu.

2. W przypadku posiadania przez przedsi´biorc´
niecertyfikowanego systemu, musi on byç zgodny
z wymaganiami norm serii PN-ISO 9000 lub publikacji
NATO AQAP-110 oraz musi spe∏niaç wymagania okre-
Êlone w ustawie oraz w niniejszym rozporzàdzeniu.

§ 3. System powinien obejmowaç w szczególnoÊci:

1) surowce, pó∏produkty, cz´Êci, podzespo∏y i zespo∏y
stosowane do wytwarzania,

2) aparatur´, maszyny i urzàdzenia stosowane w pro-
cesach wytwarzania,

3) procesy wytwarzania ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem ochrony ˝ycia i zdrowia ludzkiego, mienia
oraz Êrodowiska naturalnego,

4) system kontroli mi´dzyoperacyjnych, a tak˝e sys-
tem kontroli produktu koƒcowego,

5) sposób magazynowania surowców, pó∏produktów,
cz´Êci, podzespo∏ów i zespo∏ów, a tak˝e produktu

koƒcowego zgodny z przepisami o przechowywa-
niu materia∏ów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub po-
licyjnym,

6) sposób ewidencjonowania surowców, pó∏produk-
tów, cz´Êci, podzespo∏ów i zespo∏ów, a tak˝e pro-
duktu koƒcowego zgodny z przepisami o ewiden-
cjonowaniu materia∏ów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym,

7) system kontroli aparatury sterujàcej i przyrzàdów
pomiarowych,

8) analiz´ ryzyka zawodowego,

9) plan post´powania w przypadku zagro˝enia ˝ycia
lub zdrowia, mienia oraz Êrodowiska naturalnego
przy wytwarzaniu materia∏ów wybuchowych, bro-
ni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym,

10) personel posiadajàcy:
a) kwalifikacje zgodne z przepisami o trybie i zasa-

dach post´powania przy potwierdzaniu przygo-
towania zawodowego osób do wykonywania
lub kierowania dzia∏alnoÊcià gospodarczà w za-
kresie wytwarzania materia∏ów wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym,

b) orzeczenie lekarskie i psychologiczne zgodne
z przepisami o zakresie badaƒ psychiatrycznych
i psychologicznych osób wykonujàcych lub kie-
rujàcych dzia∏alnoÊcià gospodarczà oraz zatrud-
nionych przy wytwarzaniu materia∏ów wybu-
chowych, broni, amunicji oraz wyrobów o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
9 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie wzorów zezwoleƒ na wykonywanie krajowych i mi´dzynarodowych przewozów drogowych osób.

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór zezwolenia na
wykonywanie przewozów osób:

1) regularnych w krajowym transporcie drogowym —
stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) regularnych specjalnych w krajowym transporcie
drogowym — stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozpo-
rzàdzenia,

3) regularnych w mi´dzynarodowym transporcie dro-
gowym — stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia,

4) regularnych specjalnych w mi´dzynarodowym
transporcie drogowym — stanowiàcy za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia,

5) okazjonalnych w mi´dzynarodowym transporcie
drogowym — stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do rozpo-
rzàdzenia,

6) wahad∏owych w mi´dzynarodowym transporcie
drogowym — stanowiàcy za∏àcznik nr 6 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol


