
(Dz. U. Nr 79, poz. 853) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wynagrodzenie zasadnicze przewodniczà-
cych i wiceprzewodniczàcych izb morskich
ustala si´ przy zastosowaniu wielokrotno-
Êci kwoty bazowej, której wysokoÊç, ustalo-
nà wed∏ug odr´bnych zasad, okreÊla dla
s´dziów ustawa bud˝etowa, zwanej dalej
„kwotà bazowà”.

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1,
przys∏uguje dodatek funkcyjny, stanowiàcy
procent kwoty bazowej.

3. Tabela stanowisk, stawek podstawowych
wynagrodzenia zasadniczego i dodatków
funkcyjnych przewodniczàcych i wiceprze-
wodniczàcych izb morskich stanowi za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.”;

2) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 listopada 2002 r. (poz. 1675)

TABELA STANOWISK, STAWEK PODSTAWOWYCH WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 
I DODATKÓW FUNKCYJNYCH PRZEWODNICZÑCYCH I WICEPRZEWODNICZÑCYCH IZB MORSKICH

Lp. Stanowisko

Wynagrodzenie
zasadnicze

(wielokrotnoÊç
kwoty bazowej)

Dodatek funkcyjny
(procent kwoty

bazowej)

1 2 3 4

1 Przewodniczàcy Odwo∏awczej Izby Morskiej 4,4 80—200%

2 Wiceprzewodniczàcy Odwo∏awczej Izby Morskiej 4,4 70—150%

3 Przewodniczàcy Izby Morskiej 3,6 80—200%

4 Wiceprzewodniczàcy Izby Morskiej 3,6 70—150%

1676

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie okreÊlenia dokumentów potwierdzajàcych wykonywanie przez przedsi´biorc´ przewozów 
w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku kl´ski ˝ywio∏owej.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804
i Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dokumentem potwierdzajàcym wykonywa-
nie przez przedsi´biorc´ przewozów w ramach pomo-
cy humanitarnej, medycznej lub w przypadku kl´ski ̋ y-
wio∏owej jest oÊwiadczenie wystawione przez organi-
zatora danego przewozu.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie jednostki b´dàcej organizatorem prze-
wozu,  jej siedziby i adresu;

2) oznaczenie przedsi´biorcy wykonujàcego organi-
zowany transport drogowy, jego siedziby i adresu;

3) numery rejestracyjne pojazdów samochodowych
wykonujàcych organizowany przewóz;

4) termin organizowanego przewozu;

5) okreÊlenie rodzaju i zakresu organizowanego prze-
wozu;

6) okreÊlenie trasy przejazdu po terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a w przypadku mi´dzynarodowe-

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruk-
tury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).



go transportu drogowego równie˝ wskazanie
przejÊç granicznych, przez które nastàpi przekro-
czenie granicy paƒstwowej.

3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no byç wystawione nie póêniej ni˝ 7 dni przed dniem
rozpocz´cia organizowanego przewozu.

§ 2. Do oÊwiadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1,
nale˝y do∏àczyç przynajmniej jeden z nast´pujàcych
dokumentów:

1) kopi´ statutu jednostki b´dàcej organizatorem
przewozu, potwierdzajàcego cele, zasady, formy
i zakres prowadzonej przez nià dzia∏alnoÊci;

2) zaÊwiadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta w∏aÊciwego dla siedziby jednostki, o której

mowa w pkt 1, potwierdzajàce fakt organizowania
przewozu w ramach pomocy humanitarnej, me-
dycznej lub w zwiàzku z kl´skà ˝ywio∏owà;

3) dokument stwierdzajàcy, ˝e dany przewóz wykony-
wany jest w ramach pomocy humanitarnej, me-
dycznej lub w zwiàzku z kl´skà ˝ywio∏owà, wysta-
wiony albo poÊwiadczony przez zagraniczne przed-
stawicielstwo dyplomatyczne lub zagraniczny
urzàd konsularny albo przez konsula Rzeczypospo-
litej Polskiej.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol
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1677
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiàcych podstaw´ 
do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i u˝ywania oraz oznakowania znakiem zgodnoÊci.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126,
poz. 1380 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 1264) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Podmiotami uprawnionymi do wydawania:

1) Êwiadectwa rejestracji wyrobów medycznych,

2) Êwiadectwa dopuszczenia do obrotu wyrobów me-
dycznych,

3) Êwiadectwa jakoÊci wyrobu medycznego,

4) Êwiadectwa dopuszczenia do stosowania wyrobów
medycznych,

5) opinii o wyrobie medycznym

— sà akredytowane jednostki certyfikujàce w zakresie
badaƒ lub certyfikacji wyrobów medycznych oraz Na-
rodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
i Paƒstwowy Zak∏ad Higieny w Warszawie Instytut
Naukowo-Badawczy, a w przypadku wyrobów me-
dycznych stosowanych u zwierzàt — akredytowane
jednostki certyfikujàce w zakresie badaƒ lub certyfika-
cji wyrobów medycznych oraz Paƒstwowy Instytut
Weterynarii w Pu∏awach. 

§ 2. Wzór oznakowania znakiem zgodnoÊci CE okre-
Êla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 listopada 2002 r. (poz. 1677)

WZÓR OZNAKOWANIA ZNAKIEM ZGODNOÂCI CE

1. Oznakowanie znakiem zgodnoÊci CE mo˝e byç zmniejszone lub zwi´kszone, pod warunkiem zachowania
proporcji poszczególnych elementów wzoru znaku zgodnoÊci CE.

2. Poszczególne elementy wzoru zgodnoÊci CE muszà posiadaç te same wymiary pionowe, które nie mogà
wynosiç mniej ni˝ 5 mm.


