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Poz. 1605 i 1606
4

5

6

opakowaniach pod ciÊnieniem
nie mniejszym ni˝ 1 bar i nie
wi´kszym ni˝ 3 bary, mierzonym
w temperaturze 20°C (pozycja
WTC 22.05 B)
(b) Inne sfermentowane napoje mu- 15.94.1
sujàce, w szczególnoÊci cydr, wino z gruszek i miód (pozycja
WTC 22.07 B I)

Napoje
dowolne
fermentowane (np. w przedziale
jab∏ecznik, wino z
0,05—10
gruszek, miód
pitny), pozosta∏e
mieszane napoje
zawierajàce alkohol

15.95

Wermut i inne wina
ze Êwie˝ych
winogron
przyprawione
roÊlinami lub
substancjami
aromatycznymi

3

Wódka (inna ni˝ z pozycji WTC 15.91.1
nr 22.08); likiery i inne napoje zawierajàce spirytus; z∏o˝one preparaty
na bazie alkoholu (znane jako
„skoncentrowane ekstrakty”) przeznaczone do produkcji napojów
(pozycja WTC nr 22.09)

Wódki, likiery
i inne napoje
alkoholowe,
z∏o˝one preparaty
alkoholowe do
produkcji napojów

4

W∏óczka z w∏ókien naturalnych (po- 17.10.2
chodzenia zwierz´cego, roÊlinnego
lub mineralnego), w∏ókna chemiczne oraz mieszaniny tych w∏ókien

W∏ókna tekstylne,
naturalne,
przygotowane do
prz´dzenia

17.10.3

W∏ókna tekstylne
chemiczne,
odcinkowe,
przygotowane
do prz´dzenia
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1)

IloÊci dotyczàce wy∏àcznie towarów paczkowanych, przeznaczonych do spo˝ycia na pok∏adach samolotów, statków, w pociàgach oraz do sprzeda˝y w sklepach wolnoc∏owych.
2) W przypadku napojów alkoholowych, do których dodano wod´ gazowanà lub sodowà, wszystkie obj´toÊci poni˝ej 0,10 litra sà ostatecznie dopuszczone.
3) IloÊci towarów paczkowanych przeznaczonych wy∏àcznie do zastosowaƒ handlowych (nie do sprzeda˝y konsumenckiej).
4) IloÊç t´ stanowi bezwodna masa prz´dzy, do której zastosowanie ma dopuszczalna standardowa norma wilgotnoÊci,
okreÊlona wed∏ug w∏aÊciwej Polskiej Normy.

1606
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu paƒstwowego instytutu badawczego.
Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,

Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:
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§ 1. 1. Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy
z siedzibà w m.st. Warszawie, utworzonemu na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz. U. Nr 17,
poz. 139), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje si´ status paƒstwowego instytutu badawczego.
2. Instytut u˝ywa nazwy „Centralny Instytut Ochrony Pracy — Paƒstwowy Instytut Badawczy”.
3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw pracy.
§ 2. 1. Przedmiotem dzia∏ania Instytutu jest prowadzenie badaƒ naukowych i prac rozwojowych prowadzàcych do nowych rozwiàzaƒ technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeƒstwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadaƒ szczególnie wa˝nych dla osiàgni´cia
celów polityki spo∏eczno-gospodarczej paƒstwa w tej
dziedzinie.
2. Do zadaƒ Instytutu nale˝y:
1) prowadzenie badaƒ naukowych i prac rozwojowych oraz realizacja innych zadaƒ ustalonych dla
Instytutu przez Rad´ Ministrów w programach wieloletnich, ustanawianych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46,
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363
i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300);
2) prowadzenie innych ni˝ okreÊlone w pkt 1 badaƒ
naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny
pracy oraz ergonomii, a tak˝e wdra˝anie ich wyników do praktyki w celu eliminacji lub ograniczenia
przyczyn powodujàcych wypadki przy pracy i choroby zawodowe;
3) upowszechnianie wyników prac, o których mowa
w pkt 1, przez wydawnictwa, publikacje, konkursy,
wystawy, konferencje naukowe, sympozja i seminaria;
4) podejmowanie dzia∏alnoÊci w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badaƒ naukowych i prac
rozwojowych;
5) tworzenie programów i pomocy edukacyjnych dla
systemu edukacji narodowej oraz prowadzenie
szkoleƒ i kszta∏cenia podyplomowego w dziedzinie
bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz ergonomii;
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6) opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz ergonomii, a tak˝e warunków
przestrzegania tych standardów;
7) prowadzenie certyfikacji w zakresie uzyskanych
akredytacji oraz wykonywanie badaƒ laboratoryjnych do celów certyfikacji;
8) prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz w∏asnoÊci
przemys∏owej i intelektualnej;
9) opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz;
10) wykonywanie innych zadaƒ zlecanych przez organ
nadzorujàcy.
§ 3. èród∏em finansowania zadaƒ Instytutu sà Êrodki finansowe:
1) ustalane w ustawach bud˝etowych na realizacj´ zadaƒ programów wieloletnich, których g∏ównym
wykonawcà lub koordynatorem jest Instytut, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; dysponentem Êrodków bud˝etowych ustalanych na
realizacj´ zadaƒ programów wieloletnich:
a) w cz´Êci dotyczàcej badaƒ naukowych i prac rozwojowych — jest minister w∏aÊciwy do spraw
nauki,
b) w cz´Êci dotyczàcej zadaƒ innych ni˝ okreÊlone
w lit. a — jest minister w∏aÊciwy do spraw pracy;
2) przyznawane Instytutowi przez ministra w∏aÊciwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczàcych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania Êrodków finansowych ustalanych w bud˝ecie
paƒstwa na nauk´;
3) pochodzàce z przychodów uzyskiwanych przez Instytut ze êróde∏ okreÊlonych w przepisach dotyczàcych warunków i sposobu gospodarki finansowej
jednostek badawczo-rozwojowych.
§ 4. W ksi´gach rachunkowych Instytut wyodr´bnia
ewidencj´ kosztów ponoszonych na realizacj´ zadaƒ
programu wieloletniego, w sposób umo˝liwiajàcy rozliczanie otrzymanych Êrodków finansowych z ich dysponentami, oraz ewidencj´ kosztów ponoszonych na
pozosta∏à dzia∏alnoÊç.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

