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§ 4. Do wniosku o wydanie pozwolenia osoba
prawna powinna do∏àczyç wyciàg z rejestru lub inny
w∏aÊciwy dokument okreÊlajàcy rodzaj, zakres dzia∏alnoÊci i organy upowa˝nione do wyst´powania
w imieniu za∏o˝yciela, a osoba fizyczna — kserokopie
trzech pierwszych stron lub wypis z dowodu osobistego.
§ 5. Za∏o˝yciel b´dàcy zagranicznà osobà fizycznà
lub prawnà zobowiàzany jest do przed∏o˝enia stosownych dokumentów wraz z przek∏adem na j´zyk polski.
Obowiàzek przek∏adu nie dotyczy paszportów oraz innych dokumentów to˝samoÊci sporzàdzonych alfabetem ∏aciƒskim.

Poz. 1715 i 1716

§ 7. Do wniosków o wydanie pozwolenia z∏o˝onych
i nierozpatrzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie warunków,
jakim powinien odpowiadaç wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaƒstwowej (Dz. U.
Nr 14, poz. 62 oraz z 1994 r. Nr 72, poz. 316).
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 6. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowiednio w przypadku ubiegania si´ przez za∏o˝yciela
o zmian´ pozwolenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

1716
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie instytucji wydajàcych opinie o mo˝liwoÊci spe∏nienia warunków technicznych i organizacyjnych
podczas prac z u˝yciem materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego.
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla instytucje wydajàce
opinie o mo˝liwoÊci spe∏nienia przez przedsi´biorc´
———————
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).

lub jednostk´ naukowà warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z u˝yciem materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego.
2. Wykaz instytucji, o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r.
(poz. 1716)

WYKAZ INSTYTUCJI WYDAJÑCYCH OPINIE O MO˚LIWOÂCI SPE¸NIENIA PRZEZ PRZEDSI¢BIORC¢ LUB
JEDNOSTK¢ NAUKOWÑ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH PODCZAS PRAC Z U˚YCIEM
MATERIA¸ÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO U˚YTKU CYWILNEGO
Lp.
1

Nazwa instytucji

Zakres opiniowania

Instytut Przemys∏u Organicznego Nabywanie i przechowywanie materia∏ów wybuchowych w zwiàzw Warszawie
ku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej lub naukowej, z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie poszukiwania lub
rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, wydobywania kopalin ze z∏ó˝, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

2

Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia w Zielonce k. Warszawy

Nabywanie i przechowywanie materia∏ów wybuchowych w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej lub naukowej, w tym
w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, wydobywania kopalin ze z∏ó˝, z wy∏àczeniem bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych

3

G∏ówny Instytut Górnictwa
w Katowicach

Nabywanie i przechowywanie materia∏ów wybuchowych w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej lub naukowej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, wydobywania
kopalin ze z∏ó˝, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

4

Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Nabywanie i przechowywanie materia∏ów wybuchowych w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej lub naukowej, w tym
w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, wydobywania kopalin ze z∏ó˝, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 22 listopada 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu
korzystania ze Êwiadczeƒ przez cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy.
Na podstawie art. 85f ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180
i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1) Minister

Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie
wysokoÊci, warunków przyznawania i wstrzymywania
oraz sposobu korzystania ze Êwiadczeƒ przez cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy (Dz. U.
Nr 18, poz. 183) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Udzielanie Êwiadczeƒ wstrzymuje si´ w przypadku:
1) stwierdzenia posiadania przez cudzoziemca Êrodków finansowych na pokry-

