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1)

Dok∏adnoÊç jest to stopieƒ zgodnoÊci mi´dzy Êrednim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeƒ a wartoÊcià prawdziwà mierzonej wartoÊci.
2) Precyzja jest to stopieƒ zgodnoÊci wyników wielokrotnych analiz tej samej próbki w okreÊlonych warunkach. Miarà precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub wzgl´dne odchylenie
standardowe (RSD).
3) Granica wykrywalnoÊci okreÊla takie st´˝enie analitu, jakie mo˝na wykryç w badanej próbce danà metodà pomiarowà, które odpowiada sygna∏owi obliczonemu z wartoÊci Êlepej próby plus
trzykrotnoÊç odchylenia standardowego. Wyznacza si´ jà równie˝ jako Êrednià po odrzuceniu
wyników odbiegajàcych testem Dixona z oznaczeƒ minimum 10 próbek Êlepych.
4) Metoda powinna okreÊlaç ca∏kowità iloÊç cyjanków we wszystkich formach.
5) Utlenianie powinno byç prowadzone w ciàgu 10 minut przy 100°C w Êrodowisku kwaÊnym przy
u˝yciu nadmanganianu.
6) Charakterystyka poprawnoÊci metody powinna byç stosowana do ka˝dego pestycydu i zale˝y
od rozpatrywanego pestycydu.
7) Charakterystyk´ poprawnoÊci stosuje si´ do wyszczególnionych substancji na poziomie 25%
wartoÊci normatywu.

1719
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2002 r.
o sprostowaniu b∏´dów.
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984) prostuje si´ nast´pujàce b∏´dy:
1) w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 paêdziernika 2002 r. w sprawie wykazu towarów o zna-

czeniu strategicznym (Dz. U. Nr 182, poz. 1518)
w za∏àczniku nr 2 w kategorii 1:
a) zamiast wyrazów „Hel-3 (3He)” powinny byç wyrazy „1C232 Hel-3 (3He)”,
b) zamiast wyrazów „Lit wzbogacony w izotop
6 (6Li)” powinny byç wyrazy „1C233 Lit wzbogacony w izotop 6 (6Li)”,
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c) zamiast wyrazów „Cyrkon z zawartoÊcià wagowà hafnu” powinny byç wyrazy „1C234 Cyrkon
z zawartoÊcià wagowà hafnu”,

Poz. 1719 i 1720

dawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Kultury”
w Warszawie (Dz. U. Nr 172, poz. 1409) w § 5 zamiast wyrazu „hormonogram” powinien byç wyraz „harmonogram”.

d) zamiast wyrazów „Tryt, zwiàzki trytu i mieszanki
zawierajàce tryt” powinny byç wyrazy „1C235
Tryt, zwiàzki trytu i mieszanki zawierajàce tryt”;
2) w rozporzàdzeniu Ministra Kultury z dnia 7 paêdziernika 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki ba-

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1720
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 2002 r.
o sprostowaniu b∏´du.
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984) w rozporzàdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w spra-

wie ró˝nicowania stopy procentowej sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne z tytu∏u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych w zale˝noÊci od zagro˝eƒ zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692) prostuje si´ nast´pujàcy b∏àd: za∏àczniki nr 2 i 3 do rozporzàdzenia powinny mieç brzmienie:
„Za∏àcznik nr 2

GRUPY DZIA¸ALNOÂCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE
SK¸ADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIA¸ALNOÂCI

Lp.

Grupy dzia∏alnoÊci

Kod PKD*

Katrgorie
ryzyka

Stopy
procentowe
sk∏adki (%)

1

2

3

4

5

1

Rolnictwo, ∏owiectwo i leÊnictwo

A

8

2,26

2

Rybo∏ówstwo i rybactwo

B

8

2,26

3

Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych

CA

14

3,86

4

Górnictwo i kopalnictwo surowców innych ni˝
energetyczne

CB

13

3,60

Produkcja artyku∏ów spo˝ywczych, napojów
i wyrobów tytoniowych

DA

7

2,00

6

Produkcja wyrobów w∏ókienniczych i odzie˝y

DB

4

1,20

7

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór
wyprawionych

DC

5

1,47

8

Produkcja drewna i wyrobów z drewna

DD

12

3,33

9

Produkcja masy w∏óknistej, papieru oraz wyrobów
z papieru, dzia∏alnoÊç publikacyjna i poligraficzna

DE

5

1,47

5

