
up∏ywie co najmniej 10 minut od uruchomienia tej
wentylacji.

4. Ka˝dorazowe otwarcie magazynu z substancjami
chemicznymi, o których mowa w ust. 3, powinno byç
odnotowane w ksià˝ce magazynowej.

5. Kwasy, ∏ugi i inne substancje  chemiczne, z wy-
jàtkiem substancji, o których mowa w ust. 2, mogà byç
przechowywane w jednym pomieszczeniu magazyno-
wym, je˝eli:

1) poszczególne substancje, w zale˝noÊci od sk∏adu
chemicznego i przeznaczenia, zostanà odpowied-
nio oddzielone od siebie,

2) pomieszczenie to zostanie wyposa˝one w instalacj´
odprowadzajàcà Êcieki.

6. Substancje chemiczne znajdujàce si´ w pojemni-
kach powinny by ustawione w magazynie na wyzna-
czonych miejscach, oddzielonych od siebie i zabezpie-
czonych progiem.

7. Pojemniki z kwasem azotowym nale˝y dodatko-
wo zabezpieczyç przed mo˝liwoÊcià nas∏onecznienia.

8. W galwanizerni niedopuszczalne jest przechowy-
wanie kwasów w iloÊciach wi´kszych ni˝ jeden pojem-
nik, pod warunkiem ˝e ten kwas znajduje si´ w orygi-
nalnym opakowaniu fabrycznym.

§ 17. 1. Pojemniki z substancjami trujàcymi i ˝ràcy-
mi oraz naczynia z kwasami powinny byç wydawane
z magazynu w zamkni´tych, nieuszkodzonych opako-
waniach fabrycznych i przekazywane do produkcji
w sposób wykluczajàcy ich uszkodzenie.

2. Dowo˝enie wi´kszych iloÊci trujàcych lub ˝rà-
cych substancji chemicznych do stanowisk pracy po-
winno odbywaç si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy uszko-
dzenie opakowaƒ tych substancji.

3. Rozlewanie, wa˝enie, rozdrabnianie i rozpusz-
czanie substancji chemicznych powinno odbywaç si´
za pomocà urzàdzeƒ i sprz´tu gwarantujàcego bez-
pieczne wykonanie tych czynnoÊci.

4. Naczynia i sprz´t stosowany do odwa˝ania, spo-
rzàdzania i przenoszenia trujàcych substancji chemicz-
nych powinien byç oznakowany w sposób trwa∏y i wi-
doczny. Oznakowanie powinno zawieraç napisy infor-
mujàce o zawartoÊci tych substancji i ich przeznaczeniu.

5. Naczynia i sprz´t, o których mowa w ust. 4, po
u˝yciu, a przed zwrotem do magazynu, powinny byç
oczyszczone i zneutralizowane.

§ 18. 1. St´˝one kwasy lub ∏ugi nale˝y przechowy-
waç w zamkni´tych pojemnikach, nape∏nionych nie
wi´cej ni˝ do 90% ich pojemnoÊci.

2. Naczynia szklane o pojemnoÊci powy˝ej 5 litrów,
w których przechowuje si´ trujàce, ˝ràce lub parzà-
ce substancje chemiczne, nale˝y zabezpieczyç odpo-
wiednio wytrzyma∏ymi opakowaniami ochronnymi
z uchwytami.

3. Niedopuszczalne jet u˝ywanie uszkodzonych
opakowaƒ ochronnych, o których mowa w ust. 2.

§ 19. Dla pracowników galwanizerni powinny byç
wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne od-
powiadajàce wymogom okreÊlonym w odr´bnych
przepisach.

§ 20. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Przemys∏u
Maszynowego z dnia 25 marca 1975 r. w sprawie bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy przy elektrolitycznej  ob-
róbce powierzchni (Dz. U. Nr 11, poz. 65).

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

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 lutego 2002 r.

w sprawie instytucji wydajàcych opinie o mo˝liwoÊci spe∏nienia warunków technicznych i organizacyjnych
podczas wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybu-
chowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technolo-
già o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.
Nr 67, poz. 679) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla instytucje upowa˝-
nione do wydawania opinii o mo˝liwoÊci spe∏nienia
warunków technicznych i organizacyjnych, zapewnia-
jàcych prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-

darczej obj´tej koncesjà w zakresie wytwarzania i ob-
rotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà
oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym.

2. Wykaz instytucji, o których mowa w ust. 1, okre-
Êla 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 21 lutego 2002 r. (poz. 193)

WYKAZ INSTYTUCJI UPOWA˚NIONYCH DO WYDAWANIA OPINII O MO˚LIWOÂCI SPE¸NIENIA WARUNKÓW
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPEWNIAJÑCYCH PRAWID¸OWE WYKONYWANIE DZIA¸ALNOÂCI

GOSPODARCZEJ OBJ¢TEJ KONCESJÑ NA WYTWARZANIE I OBRÓT MATERIA¸AMI WYBUCHOWYMI,
BRONIÑ, AMUNICJÑ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIÑ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM 

LUB POLICYJNYM

Lp. Nazwa instytucji Zakres upowa˝nienia

1 Instytut Przemys∏u Organicznego
w Warszawie

Wytwarzanie i obrót materia∏ami wybuchowymi, amunicjà oraz wy-
robami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierajàcymi
materia∏y wybuchowe, oraz Êrodkami toksycznymi i ich prekursora-
mi, a tak˝e zwiàzanymi z tym technologiami

2 Instytut Mechaniki Precyzyjnej w
Warszawie

Wytwarzanie i obrót bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologia-
mi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

3 Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia

Wytwarzanie i obrót materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà
oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub po-
licyjnym w zakresie wynikajàcym ze statutowej dzia∏alnoÊci Instytutu

4 Komenda G∏ówna Policji  
Biuro Logistyki

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologiami o przeznaczeniu po-
licyjnym

5 Instytut Techniczny Wojsk Lotni-
czych

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologiami o przeznaczeniu
wojskowym i policyjnym w zakresie techniki lotniczej

6 Wojskowy Instytut Techniki Pan-
cernej i Samochodowej

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologiami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym w zakresie techniki pancernej i samo-
chodowej

7 Wojskowy Instytut ¸àcznoÊci Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologiami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym w zakresie techniki i sprz´tu elektronicz-
nego

8 Wojskowy Instytut Chemii i Ra-
diometrii

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologiami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym w zakresie Êrodków toksycznych i ich
prekursorów oraz Êrodków radioaktywnych

9 Wojskowy Instytut Techniki In˝y-
nieryjnej

Wytwarzanie i obrót materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà
oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub po-
licyjnym

194
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 20 lutego 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedago-
gicznych placówek opiekuƒczo-wychowawczych i oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych, trybu post´powania

odwo∏awczego oraz sk∏adu i sposobu powo∏ywania zespo∏u oceniajàcego.

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291

i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128,
poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32)
zarzàdza si´, co nast´puje:


