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Poz. 1573 i 1574

1573
USTAWA
z dnia 11 paêdziernika 2002 r.
o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spó∏dzielni Wydawniczej „Prasa-Ksià˝ka-Ruch”.
Art. 1. Traci moc ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spó∏dzielni Wydawniczej „Prasa-Ksià˝ka-Ruch” (Dz. U. Nr 21, poz. 125 oraz z 1997 r.
Nr 101, poz. 630).

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1574
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 paêdziernika 2002 r.
w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe.
Na podstawie art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i formy przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe oraz
sposób powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków komisji
konkursowej, zwanej dalej „komisjà”.
§ 2. 1. Uczestnikami konkursu mogà byç wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych, zwanej dalej
„ustawà”.
2. Je˝eli przepisy szczególne wymagajà posiadania
uprawnieƒ do wykonywania prac b´dàcych przedmiotem konkursu, uczestnikami konkursu mogà byç wy∏àcznie wykonawcy posiadajàcy wymagane uprawnienia.
§ 3. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiajàcy.
2. Organizator konkursu w szczególnoÊci:
1) okreÊla przedmiot konkursu;
2) opracowuje warunki konkursu;
3) og∏asza konkurs;
4) zapewnia anonimowoÊç prac konkursowych;
5) zatwierdza wyniki konkursu albo uniewa˝nia go, je˝eli dosz∏o do naruszenia zasad post´powania lub
warunków konkursu;

6) og∏asza rozstrzygni´cie konkursu.
3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegajà zaopiniowaniu przez osob´ posiadajàcà uprawnienia odpowiadajàce wymaganiom stawianym
uczestnikom konkursu zgodnie z § 2 ust. 2.
§ 4. 1. Warunki konkursu okreÊlajà w szczególnoÊci:
1) nazw´ i adres organizatora;
2) form´ konkursu;
3) szczegó∏owy opis przedmiotu konkursu;
4) informacj´ o kryteriach oceny prac;
5) zakres rzeczowy i form´ opracowania oraz sposób
prezentacji pracy;
6) maksymalny planowany koszt realizacji projektu;
7) wymagania, jakie muszà spe∏niaç uczestnicy konkursu;
8) sk∏ad komisji konkursowej;
9) rodzaj i wysokoÊç nagród, je˝eli organizator przewiduje ich przyznanie, z zastrze˝eniem ust. 2;
10) miejsce i termin sk∏adania kart identyfikacyjnych;
11) miejsce i termin sk∏adania prac przez uczestników
zakwalifikowanych do dalszego udzia∏u w konkursie;
12) sposób podania do publicznej wiadomoÊci rozstrzygni´cia konkursu, w tym informacje dotyczàce
wystawy prac;
13) istotne dla zamawiajàcego postanowienia, które
zostanà wprowadzone do treÊci umowy o zamówienie publiczne, w tym:
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a) postanowienia dotyczàce przejÊcia autorskich
praw majàtkowych oraz szczegó∏owe okreÊlenie
pól eksploatacji zwyci´skiej pracy konkursowej,
b) zasady wyceny prac b´dàcych przedmiotem zamówienia;
14) oÊwiadczenie zamawiajàcego o zwiàzaniu warunkami konkursu;
15) informacj´, ˝e konkurs odbywa si´ na zasadach
okreÊlonych w rozporzàdzeniu.
2. Organizator konkursu, je˝eli nie przewiduje przyznania nagród, mo˝e przewidzieç zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych dla uczestników, których prace odpowiadajà warunkom konkursu. WysokoÊç zwrotu kosztów okreÊla organizator w warunkach
konkursu w kwocie jednakowej dla wszystkich uprawnionych uczestników.
§ 5. 1. Konkurs mo˝e byç zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie
zostajà wy∏onione opracowania studialne odpowiadajàce wymaganiom okreÊlonym w warunkach konkursu. W drugim etapie komisja, na podstawie kryteriów
okreÊlonych w warunkach konkursu, ocenia prace wykonane na podstawie opracowaƒ studialnych wy∏onionych w pierwszym etapie.
§ 6. Organizator konkursu oraz osoby bioràce
udzia∏ w posiedzeniach komisji nie mogà ujawniaç:
1) informacji, których ujawnienie naruszy∏oby wa˝ny
interes paƒstwa, tajemnic´ przedsi´biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub zasady uczciwej konkurencji;
2) informacji zwiàzanych z przebiegiem oceny prac
konkursowych;
3) danych pozwalajàcych zidentyfikowaç uczestników
konkursu przed jego rozstrzygni´ciem.
Rozdzia∏ 2
Komisja
§ 7. 1. Organizator konkursu powo∏uje cz∏onków komisji spoÊród osób posiadajàcych kwalifikacje umo˝liwiajàce ocen´ zg∏oszonych prac.
2. Co najmniej 1/3 cz∏onków komisji, w tym tak˝e
przewodniczàcy, musi posiadaç uprawnienia odpowiadajàce wymaganiom stawianym uczestnikom konkursu zgodnie z § 2 ust. 2.
3. Komisja sk∏ada si´ z nieparzystej liczby cz∏onków.
4. Cz∏onek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnoÊci, kierujàc si´ przepisami
prawa, posiadanà wiedzà i doÊwiadczeniem.

Poz. 1574

5. Organizator konkursu odwo∏uje cz∏onka komisji
wy∏àcznie w wyniku:
1) naruszenia przez niego obowiàzków, o których mowa w ust. 4;
2) utraty uprawnieƒ, o których mowa w ust. 2;
3) innej przeszkody uniemo˝liwiajàcej branie udzia∏u
w pracach komisji.
6. Dokumentacj´ konkursu, w tym protoko∏y posiedzeƒ komisji, prowadzi sekretarz organizacyjny komisji
powo∏ywany przez organizatora konkursu. Sekretarz
organizacyjny komisji nie jest cz∏onkiem komisji konkursowej.
§ 8. 1. Przeprowadzajàc konkurs, komisja w szczególnoÊci:
1) ocenia spe∏nianie przez uczestników konkursu wymagaƒ okreÊlonych w warunkach konkursu;
2) ocenia prace konkursowe, zgodnie z kryteriami
okreÊlonymi w warunkach konkursu;
3) opracowuje opinie o pracach konkursowych wraz
z uzasadnieniem;
4) przygotowuje uzasadnienie rozstrzygni´cia konkursu,
5) przyznaje nagrody, je˝eli zosta∏y one przewidziane
przez organizatora w warunkach konkursu.
2. W konkursie dwuetapowym ta sama komisja dokonuje oceny prac konkursowych w obu etapach.
§ 9. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczàcy, powo∏ywany i odwo∏ywany przez organizatora konkursu
spoÊród cz∏onków komisji.
2. Przewodniczàcy komisji w szczególnoÊci:
1) zwo∏uje i prowadzi posiedzenia komisji;
2) zapewnia przestrzeganie warunków konkursu;
3) informuje zamawiajàcego o problemach zwiàzanych z pracami komisji.
Rozdzia∏ 3
Og∏oszenie konkursu
§ 10. 1. Og∏oszenie o konkursie wywiesza si´ w siedzibie organizatora konkursu w miejscu publicznie dost´pnym oraz publikuje w prasie.
2. W konkursie, w którym wartoÊç zamówienia
przekracza równowartoÊç kwoty, o której mowa
w art. 15 ust. 1 ustawy, konkurs og∏asza si´ równie˝, zamieszczajàc og∏oszenie w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych.
§ 11. Og∏oszenie o konkursie powinno zawieraç
w szczególnoÊci:
1) nazw´ i adres zamawiajàcego;
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2) okreÊlenie przedmiotu konkursu;
3) miejsce i termin udost´pnienia warunków konkursu;
4) miejsce i termin sk∏adania i otwarcia kart identyfikacyjnych;
5) miejsce i termin sk∏adania prac przez uczestników
zakwalifikowanych do dalszego udzia∏u w konkursie;
6) okreÊlenie wymagaƒ, jakie muszà spe∏niaç uczestnicy konkursu;
7) okreÊlenie wysokoÊci:
a) nagród, je˝eli organizator przewiduje ich przyznanie,

Poz. 1574

2. Komisja, na podstawie dokumentów zawartych
w karcie identyfikacyjnej, kwalifikuje do dalszego
udzia∏u w konkursie wy∏àcznie uczestników, którzy:
1) nie podlegajà wykluczeniu z post´powania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy;
2) posiadajà uprawnienia wymagane od uczestników
konkursu;
3) nie sà cz∏onkami komisji konkursowej, nie brali
udzia∏u w opracowywaniu warunków lub organizowaniu konkursu.
3. O wyniku kwalifikacji komisja niezw∏ocznie informuje uczestników konkursu, z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego.

b) zwrotu kosztów, je˝eli organizator przewiduje
ich zwrot.

§ 15. 1. Uczestnicy zakwalifikowani zgodnie z § 14
ust. 2 sk∏adajà prace konkursowe, wraz z informacjami
o planowanych ∏àcznych kosztach realizacji projektu.

§ 12. Termin sk∏adania kart identyfikacyjnych nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 3 tygodnie od dnia og∏oszenia
konkursu.

2. Prace konkursowe sk∏ada si´ za potwierdzeniem
odbioru sekretarzowi organizacyjnemu konkursu
w terminie wskazanym w warunkach konkursu.

Rozdzia∏ 4
Rozstrzygni´cie konkursu
§ 13. 1. Uczestnik konkursu sk∏ada opakowanà kart´ identyfikacyjnà oznaczonà napisem „karta”.
2. Karta identyfikacyjna powinna zawieraç:
1) nazw´ i adres uczestnika konkursu;
2) oÊwiadczenie uczestnika konkursu o spe∏nianiu warunków, o których mowa w § 2 oraz w art. 22 ust. 2
ustawy;
3) zaÊwiadczenie lub poÊwiadczonà za zgodnoÊç
z orygina∏em kopi´ zaÊwiadczenia o posiadaniu
uprawnieƒ wymaganych od uczestnika konkursu;
4) oÊwiadczenie uczestnika konkursu o zwiàzaniu warunkami konkursu;
5) oÊwiadczenie uczestnika konkursu, ˝e przys∏ugujà
mu autorskie prawa majàtkowe w zakresie okreÊlonym w warunkach konkursu;
6) podpisy osób uprawnionych do sk∏adania oÊwiadczeƒ w imieniu uczestnika konkursu.
3. Do karty do∏àcza si´ dowolnà szeÊciocyfrowà
liczb´ rozpoznawczà danej pracy umieszczonà w zamkni´tym opakowaniu uniemo˝liwiajàcym zapoznanie si´ z jego zawartoÊcià przed dokonaniem identyfikacji prac. Opakowanie zawierajàce liczb´ rozpoznawczà powinno byç trwale po∏àczone z kartà identyfikacyjnà.
§ 14. 1. Niezw∏ocznie po up∏ywie terminu sk∏adania
kart identyfikacyjnych komisja dokonuje ich otwarcia.
Opakowanie zawierajàce liczb´ rozpoznawczà pracy
pozostaje zamkni´te.

3. Prace dor´czone po terminie nie podlegajà ocenie.
4. Organizator konkursu zwraca niezw∏ocznie
uczestnikom konkursu prace, o których mowa w ust. 3.
§ 16. 1. Prace konkursowe oraz do∏àczone do nich
za∏àczniki powinny byç opakowane w sposób uniemo˝liwiajàcy zapoznanie si´ z ich treÊcià przed dokonaniem oceny prac.
2. Prac´ konkursowà oznacza si´ w sposób trwa∏y
liczbà, o której mowa w § 13 ust. 3.
§ 17. 1. Niezw∏ocznie po up∏ywie terminu do sk∏adania prac komisja sporzàdza protokó∏, okreÊlajàcy
liczb´ z∏o˝onych prac i stan opakowaƒ.
2. Protokó∏ podpisujà wszyscy cz∏onkowie komisji
obecni przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1.
§ 18. 1. Komisja dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkni´tych.
2. Komisja ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami okreÊlonymi w warunkach konkursu.
3. Komisja rozstrzyga konkurs, wybierajàc prac´ albo równorz´dne prace zwyci´skie, i przygotowuje uzasadnienie rozstrzygni´cia konkursu.
§ 19. 1. Organizator konkursu uniewa˝nia konkurs,
je˝eli wp∏yn´∏y mniej ni˝ dwie prace konkursowe spe∏niajàce wymagania okreÊlone w warunkach konkursu.
2. Po uniewa˝nieniu konkursu organizator niezw∏ocznie zwraca prace uczestnikom konkursu.
§ 20. Po wyborze pracy albo prac zwyci´skich komisja dokonuje identyfikacji prac konkursowych, przyporzàdkowujàc prace poszczególnym uczestnikom
w oparciu o liczby rozpoznawcze za∏àczone do karty
identyfikacyjnej.
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§ 21. 1. O rozstrzygni´ciu konkursu organizator niezw∏ocznie zawiadamia wszystkich uczestników bioràcych udzia∏ w konkursie.

rodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
Nr 38, poz. 173, z póên. zm.)1).
Rozdzia∏ 5

2. Rozstrzygni´cie konkursu podaje si´ do publicznej wiadomoÊci odpowiednio w sposób okreÊlony
w warunkach konkursu.
§ 22. 1. Organizator konkursu jest obowiàzany przechowywaç dokumentacj´ konkursu przez okres 3 lat od
zakoƒczenia konkursu, w sposób gwarantujàcy jej nienaruszalnoÊç, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. Organizator konkursu zwraca prace konkursowe,
przechowujàc zgodnie z ust. 1 ich dokumentacj´ utrwalonà w szczególnoÊci w formie fotografii, rysunku lub
innych technik, w tym cyfrowych lub audiowizualnych.
3. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 1, organizator przechowuje dokumentacj´ konkursu na zasadach okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o na-

Poz. 1574 i 1575

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 23. Do konkursów og∏oszonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1016, z 2000 r. Nr 48, poz. 546
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 76, poz. 806 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676.

1575
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagajà zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci, oraz podstawowych wymagaƒ dla zbierania i transportu tych odpadów.
Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport
nie wymaga zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
2) podstawowe wymagania dla zbierania i transportu
tych rodzajów odpadów.
§ 2. Rodzaje odpadów, o których mowa w § 1 pkt 1,
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 3. Zbieranie odpadów odbywa si´ w placówkach
handlowych prowadzàcych sprzeda˝ wyrobów przemys∏owych oraz produktów w opakowaniach, po zu˝yciu których powstajà odpady, okreÊlone w za∏àczniku
do rozporzàdzenia.
§ 4. Dopuszcza si´ magazynowanie zebranych odpadów nie d∏u˝ej ni˝ wymaga tego przygotowanie ich
odpowiedniej iloÊci przed przekazaniem do nast´pnego posiadacza odpadów.
§ 5. 1. Zebrane odpady, z zastrze˝eniem ust. 2 i § 6,
magazynuje si´ w:
1) miejscu wydzielonym;
———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

2) miejscu zabezpieczonym przed dost´pem osób
trzecich;
3) sposób uniemo˝liwiajàcy zmieszanie ró˝nych rodzajów odpadów;
4) sposób uniemo˝liwiajàcy ich negatywne oddzia∏ywanie na Êrodowisko i zdrowie ludzi.
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie
dotyczà odpadów leków.
§ 6. Odpady, klasyfikowane wed∏ug odr´bnych
przepisów jako odpady niebezpieczne, magazynuje si´
i transportuje w opakowaniach lub pojemnikach transportowych odpornych na dzia∏anie sk∏adników odpadów, posiadajàcych szczelne zamkni´cie, uniemo˝liwiajàce przypadkowe przedostanie si´ odpadów do
Êrodowiska podczas ich zbierania, za∏adunku, transportu i roz∏adunku.
§ 7. 1. Transport odpadów, b´dàcych odpadami
niebezpiecznymi, odbywa si´ zgodnie z przepisami
o transporcie materia∏ów niebezpiecznych.
2. Transport odpadów, dla których nie okreÊlono
wymagaƒ w odr´bnych przepisach, odbywa si´ w sposób zapewniajàcy racjonalne wykorzystanie Êrodków
transportu i niepowodujàcy zagro˝eƒ ani ucià˝liwoÊci
dla Êrodowiska.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: J. Piechota

