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czych tlenu, szczelnoÊci, wymagaƒ fizjolo-
gicznych, znakowania, powinny byç zgodne
z Polskà Normà.

7.2.3. Aparaty powietrzne butlowe w zakresie:
oceny zewn´trznej, materia∏ów, masy, po∏à-
czeƒ, ∏àczników cz´Êci twarzowej, elemen-
tów noÊnych, funkcjonowania, odpornoÊci
termicznej, zabezpieczenia przed czàstkami,
uk∏adów wysokiego ciÊnienia, po∏àczeƒ wy-
sokiego i niskiego ciÊnienia, butli, zaworów
butli, ∏àczenia butli z aparatem, parametrów
reduktora ciÊnienia, parametrów manome-
trów, urzàdzeƒ ostrzegawczych, przewo-
dów i w´˝y, automatów oddechowych, cz´-
Êci nastawnych, cz´Êci twarzowych, opo-
rów oddychania, znakowania powinny byç
zgodne z Polskà Normà.

7.2.4. Maski twarzowe w zakresie: materia∏ów,
oceny zewn´trznej, obcià˝enia ró˝nicà ci-
Ênieƒ i wytrzyma∏oÊci po∏àczeƒ, po∏àczeƒ
∏àcznika maski, po∏àczeƒ komory zaworu
wydechowego, funkcjonowania zaworów
oddechowych, przecieków przez zawory,
ograniczenia pola widzenia, odpornoÊci
udarowej wizjera, odpornoÊci na zapalenie,
zawartoÊci dwutlenku w´gla we wdycha-
nym powietrzu, oporów oddychania, u˝yt-
kowania, odpornoÊci termicznej, znako-
wania powinny byç zgodne z Polskà Nor-
mà.

7.2.5. Aparat regeneracyjny (powietrzny butlowy)
do u˝ycia w akcji ratowniczej powinien za-
pewniç prawid∏owe dzia∏anie po przepro-
wadzeniu, w czasie oko∏o 30 min w tempe-
raturze 20—30°C i przy wilgotnoÊci wzgl´d-
nej 60—80%, próby obejmujàcej:

1) noszenie osoby poszkodowanej na no-
szach po poziomej powierzchni na odle-
g∏oÊç 300 m,

2) transport naramienny drewna (klocków
drewnianych o d∏ugoÊci oko∏o 1,5 m i ma-
sie 8—10 kg) po poziomej powierzchni na
odleg∏oÊç 300 m,

3) ci´cie drewnianego klocka o Êrednicy
oko∏o 200 mm,

4) skr´canie i rozkr´canie dwóch rur (mini-
mum szeÊç Êrub skr´canych),

5) marsz w pozycji wyprostowanej po
wzniosie i po upadzie o nachyleniu oko∏o
15% na odleg∏oÊç 200 m,

6) wymian´ butli tlenowej w funkcjonujà-
cym aparacie — w przypadku aparatów
regeneracyjnych ze spr´˝onym tlenem.

7.2.6. Aparat regeneracyjny ucieczkowy (po-
wietrzny butlowy) i sprz´t oczyszczajàcy
ucieczkowy powinien zapewniaç prawid∏o-
we jego dzia∏anie po przeprowadzeniu,
w temperaturze 20—30°C i przy wilgotnoÊci
wzgl´dnej 60—80%, próby w zadymieniu
i bez zadymienia, obejmujàcej marsz z apa-
ratem na drodze po wzniosie i po upadzie
o nachyleniu oko∏o 15%, dla której czas
przejÊcia powinien zostaç okreÊlony jako
50% nominalnego czasu ochronnego dzia-
∏ania. Trasa marszu powinna uwzgl´dniaç
równie˝:

1) poziomy odcinek trasy o d∏ugoÊci
20 m i wysokoÊci 1,3±0,2 m,

2) poziomy odcinek trasy o d∏ugoÊci
20 m i wysokoÊci 0,7±0,2 m.

———————
*) Oznaczenia cyfrowe zapisów w niniejszym za∏àczniku,
okreÊlajàcych wymagania techniczne, odpowiadajà co do za-
sady kolejnoÊci oznaczeƒ wyrobów wymienionych w za∏àcz-
niku nr 1 i sà rozwijane dalszymi oznaczeniami cyfrowymi
w zale˝noÊci od iloÊci wymagaƒ technicznych przewidzia-
nych dla poszczególnych wyrobów.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 sierpnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 6 ust. 10, art. 32 ust. 5, art. 36
ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)—c) i e) oraz pkt 2,
art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.
o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcy-
zowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 
i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr
44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. 
Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 
123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, 

poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, 
poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, 
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r.
Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. 
Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, 
Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, 
Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. 
Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365 i Nr 86, poz. 794) zarzà-
dza si´, co nast´puje:
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego
(Dz. U. Nr 27, poz. 269 i Nr 98, poz. 885) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „ w kraju” do-
daje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem § 2a”;

2) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. 1. Dla wyrobów, o których mowa w poz. 1

pkt 5, poz. 2 pkt 1, 2 i 6, poz. 3 pkt 4, poz. 4
i 5, poz. 6 pkt 6, poz. 7 pkt 7, poz. 8 
pkt 5, poz. 10 pkt 2 oraz w poz. 11 pkt 6 za-
∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, stawki
podatku akcyzowego obni˝a si´ do kwoty
4400,00 z∏ za 1 hl 100% spirytusu, pod wa-
runkiem ˝e:
1) przed dniem 1 paêdziernika 2002 r.

w stosunku do tych wyrobów nie po-
wsta∏ obowiàzek podatkowy;

2) ceny sprzeda˝y poszczególnych wyro-
bów zostanà obni˝one o co najmniej
20% w stosunku do Êredniej ceny tych
wyrobów u danego podatnika w lipcu
2002 r. i po obni˝ce nie b´dà podwy˝-
szane przez okres co najmniej 6 miesi´-
cy;

3) podatnik z∏o˝y∏ we w∏aÊciwym urz´dzie
skarbowym informacj´ o stosowanych
w lipcu 2002 r. Êrednich cenach tych wy-
robów.

2. Je˝eli warunki, o których mowa w ust. 1,
nie sà spe∏nione, stosuje si´ stawki podat-
ku akcyzowego okreÊlone w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.”;

3) w § 9 w ust. 4 w pkt 1 w lit. a po wyrazach „do 1 l,”
dodaje si´ wyrazy „do którego dodano czysty fio-
let krystaliczny w iloÊci nie mniejszej ni˝
1,6 mg/l spirytusu,”;

4) w § 15 w ust. 2 po wyrazach „tych paliw” Êrednik
zast´puje si´ kropkà oraz skreÊla si´ wyrazy „je˝e-
li ró˝nica ta stanowi liczb´ ujemnà, zwi´ksza ona
podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1
i 2 ustawy”;

5) po § 15 dodaje si´ § 15a i 15b w brzmieniu:
„§ 15a. 1. W przypadku gdy ró˝nica podatku, o któ-

rej mowa w § 15 ust. 2, stanowi liczb´
ujemnà, podatnikowi przys∏uguje zwrot
tej kwoty z w∏aÊciwego urz´du skarbo-
wego.

2. Zwrot ró˝nicy podatku nast´puje na
wniosek podatnika.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, za-
wiera co najmniej:
1) okreÊlenie kwoty naliczonego w da-

nym miesiàcu rozliczeniowym podat-
ku akcyzowego;

2) okreÊlenie kwoty podatku akcyzowe-
go zawartego w cenach zakupionych
w danym miesiàcu rozliczeniowym
paliw oraz kwot´ tego podatku zap∏a-
conà w urz´dzie celnym od zaimpor-
towanych w tym okresie paliw;

3) okreÊlenie iloÊci paliw przeznaczo-
nych w okresie rozliczeniowym na za-
pasy obowiàzkowe;

4) kwot´ podatku, o której zwrot ubiega
si´ podatnik;

5) wskazanie numeru rachunku banko-
wego, na który ma byç dokonany
zwrot podatku.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2,
do∏àcza si´ orygina∏y faktur oraz doku-
mentów celnych, z których wynika kwo-
ta, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Wniosek o zwrot ró˝nicy podatku za da-
ny okres rozliczeniowy mo˝e byç z∏o˝o-
ny we w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym,
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie terminu
z∏o˝enia deklaracji podatkowej dla po-
datku akcyzowego za ten okres.

§ 15b. 1. Urzàd skarbowy, rozpatrujàc wniosek
o zwrot ró˝nicy podatku, jest obowiàza-
ny ostemplowaç piecz´cià urz´du oraz
przedziurkowaç ka˝dà faktur´ lub doku-
ment celny do∏àczony do wniosku, w ce-
lu unikni´cia ponownego ich u˝ycia.

2. Urzàd skarbowy wydaje decyzj´ o wyso-
koÊci kwoty zwrotu ró˝nicy podatku i do-
konuje zwrotu tej kwoty w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o któ-
rym mowa w § 15a, na rachunek banko-
wy podatnika.

3. Je˝eli zasadnoÊç zwrotu wymaga dodat-
kowego sprawdzenia, urzàd skarbowy
mo˝e przed∏u˝yç termin, o którym mowa
w ust. 2,  do czasu zakoƒczenia post´po-
wania wyjaÊniajàcego.

4. Po dokonaniu zwrotu ró˝nicy podatku
urzàd skarbowy zwraca podatnikowi
ostemplowane i przedziurkowane faktu-
ry i dokumenty celne.

5. Je˝eli podatnik otrzyma kwoty zwrotu
podatku akcyzowego nienale˝nie, jest
obowiàzany do ich zwrotu wraz z odset-
kami liczonymi jak od zaleg∏oÊci podat-
kowych.”;

6) w za∏àczniku nr 3 w poz. 1, 3—9 oraz 15 w kolumnie
4 wyrazy „6278,00 z∏” zast´puje si´ wyrazami
„4400,00 z∏”.

§ 2. Do wyrobów przemys∏u spirytusowego i dro˝-
d˝owego oraz niektórych innych napojów alkoholo-
wych, które zosta∏y zwrócone producentowi, a obowià-
zek podatkowy w odniesieniu do tych wyrobów po-
wsta∏ przed dniem 1 paêdziernika 2002 r., stosuje si´
stawki podatku akcyzowego okreÊlone w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ̋ e § 1 pkt 1, 2 i 6 wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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Szanowni Paƒstwo
WYDZIA¸ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

uprzejmie informuje, ̋ e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), urz´dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu te-
rytorialnego zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dzienika Ustaw, „Monitora Polskiego” oraz „Monitora Polskiego B” i udo-
st´pniania nieodp∏atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urz´dów.
Prenumerat´ (rocznà, pó∏rocznà) oraz egzemplarze bie˝àce i archiwalne, mo˝na zamówiç 
listownie pod adresem: Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
lub faksem pod numerem (0-prefix-22) 694-62-06, 694-67-03
Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym.

Ceny prenumeraty rocznej:

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 880,00 z∏

Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników
DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI”

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 200,00 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI B”
zawiera og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 2250,00 z∏
DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 20,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 88,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 19,00 z∏
BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH — og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ

Cena za III — IV kwarta∏  (w tym 7% VAT) — 500,00 z∏
PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — zawiera dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 160,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA  I  G¸ÓWNEGO  INSPEKTORA  OCHRONY  ÂRODOWISKA

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 48,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU  PA¡STWA

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 23,00 z∏


