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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad przekazywania w zarzàd obwodów ∏owieckich wy∏àczonych z wydzier˝awiania.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 13 paêdzier-
nika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Przekazanie w zarzàd obwodu ∏owieckiego
wy∏àczonego z wydzier˝awiania nast´puje w drodze

decyzji, na pisemny wniosek, w którym zostanie wy-
szczególniona:

1) nazwa jednostki, siedziba i dok∏adny adres;

2) osoba lub osoby upowa˝nione do jej reprezento-
wania;

3) podstawa prawna funkcjonowania albo odpowied-
ni akt kreujàcy jednostki;

4) wskazanie celu z art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo ∏o-
wieckie, wraz z podaniem czasu trwania zarzàdu.

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

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

40 godzin na tydzieƒ w okresie rozliczeniowym nie-
przekraczajàcym 3 miesi´cy.

2. Czas pracy kontrolerów ruchu lotniczego obej-
muje w szczególnoÊci:

1) prac´ na stanowisku operacyjnym kontroli ruchu
lotniczego;

2) czynnoÊci pomocnicze i przygotowawcze do wyko-
nywania czynnoÊci na stanowisku operacyjnym;

3) czas odprawy przed rozpocz´ciem pracy zmiany
dziennej lub nocnej;

4) przejmowanie i przekazywanie stanowiska opera-
cyjnego;

5) prowadzenie i nadzorowanie szkolenia praktyczne-
go oraz egzaminowania;

6) przerw´, o której mowa w ust. 3.

3. W czasie pracy kontrolerów ruchu lotniczego za-
pewnia si´ przerwy w wymiarze do 50% dobowego
wymiaru czasu pracy, w ciàgu której pracownik pozo-
staje w gotowoÊci do pracy.

§ 60. Szczegó∏owy rozk∏ad czasu pracy kontrolerów
ruchu lotniczego okreÊla regulamin pracy.

§ 61. 1. Liczba nast´pujàcych po sobie bezpoÊred-
nio dni pracy nie mo˝e przekroczyç czterech.

2. Liczba nast´pujàcych po sobie bezpoÊrednio dni
wolnych nie mo˝e przekroczyç czterech.

3. Po pracy w porze nocnej pracodawca zapewni 
12-godzinny nieprzerwany okres wypoczynku.

§ 62. 1. Maksymalny czas pracy bez przerwy wy-
nosi:

1) na stanowisku operacyjnym kontrolera radarowe-
go — do 2 godzin;

2) na stanowisku operacyjnym kontrolera procedural-
nego —  do 2 godzin;

3) na pozosta∏ych stanowiskach operacyjnych wyma-
gajàcych kwalifikacji kontrolera ruchu lotniczego
— do 3 godzin;

4) na stanowisku operacyjnym asystenta kontrolera
ruchu lotniczego — do 3 godzin.

2. W organach kontroli ruchu lotniczego portów lot-
niczych o ma∏ym nat´˝eniu ruchu lotniczego czas pra-
cy, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç zwi´kszony 
o 3 godziny na stanowisku operacyjnym kontrolera ra-
darowego i kontrolera proceduralnego.

3. Okres przerwy, o której mowa w § 59 ust. 3, na
stanowisku operacyjnym wynosi nie mniej ni˝ 1 godzi-
n´ dla ka˝dego rodzaju stanowiska operacyjnego.

§ 63. Przepisy § 59—62 stosuje si´ odpowiednio do
osób nieposiadajàcych licencji kontrolera ruchu lotni-
czego podczas ich szkolenia lotniczego na stanowi-
skach operacyjnych kontroli ruchu lotniczego.

§ 64. Traci moc zarzàdzenie Ministra Transportu,
˚eglugi i ¸àcznoÊci z dnia 28 marca 1989 r. w sprawie
czasu pracy i wypoczynku personelu latajàcego (M. P.
Nr 8, poz. 76, z 1990 r. Nr 14, poz. 113 oraz z 1996 r. 
Nr 60, poz. 565 i Nr 68, poz. 644).

§ 65. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol



2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) szczegó∏owy program dzia∏ania, na nie mniej ni˝
dziesi´ç lat, przewidziany dla danego obwodu ∏o-
wieckiego;

2) opini´ organu sprawujàcego nadzór nad jednostkà
wyst´pujàcà z wnioskiem (nie dotyczy Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego oraz Paƒstwowego Gospo-
darstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe); opinia wysta-
wiana jest w zakresie zdolnoÊci realizacji celu
wskazanego we wniosku;

3) sprawozdanie z dotychczasowej dzia∏alnoÊci w da-
nym obwodzie, je˝eli podmiot ubiega si´ o prze-
d∏u˝enie zarzàdu.

§ 2. W decyzji, o której mowa w § 1 ust. 1, zamiesz-
cza si´:

1) dane obwodu ∏owieckiego;

2) wskazanie celu, na jaki obwód ∏owiecki zostaje
przekazany w zarzàd;

3) dat´ przekazania w zarzàd i czas trwania zarzàdu;

4) uzasadnienie.

§ 3. Obwody ∏owieckie b´dàce w zarzàdzie w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia pozostajà
w zarzàdzie dotychczasowych jednostek do dnia wyga-
Êni´cia tego zarzàdu.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
18 kwietnia 1997 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏o-
wych zasad przekazywania w zarzàd obwodów ∏owiec-
kich wy∏àczonych z wydzier˝awiania (Dz. U. Nr 63,
poz. 399).

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

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

Na podstawie art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 19 kwiet-
nia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179
i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r.
Nr 141, poz. 1181 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, 
co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór dokumentu „Prawo wykonywa-
nia zawodu farmaceuty”, stanowiàcy za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 2. Nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r. doku-
ment „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” mo-
˝e byç wydawany na drukach innych ni˝ okreÊlone
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, wydawanych na pod-
stawie przepisów obowiàzujàcych do dnia 2 paêdzier-
nika 2002 r., pod warunkiem uwzgl´dnienia w nich
wszystkich danych obj´tych wzorem dokumentu „Pra-
wo wykonywania zawodu farmaceuty”.

§ 3. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty wy-
dane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia za-
chowuje wa˝noÊç.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 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).


