
4) § 16 i 17 otrzymujà brzmienie:

„§ 16. 1. Przyznanie i wyp∏ata zasi∏ku macierzyƒ-
skiego z tytu∏u przyj´cia dziecka na wy-
chowanie nast´puje na podstawie za-
Êwiadczenia sàdu opiekuƒczego o wystà-
pieniu do sàdu o:

1) przysposobienie dziecka,

2) przyj´cie dziecka na wychowanie w ra-
mach rodziny zast´pczej

— zawierajàcego informacj´ o dacie uro-
dzenia dziecka.

2. W przypadku wyp∏aty zasi∏ku macierzyƒ-
skiego przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych wymagane jest dodatkowo zaÊwiad-
czenie pracodawcy o okresie udzielonego
urlopu na warunkach urlopu macierzyƒ-
skiego.

§ 17. Przyznanie i wyp∏ata zasi∏ku w wysokoÊci za-
si∏ku macierzyƒskiego przys∏ugujàcego w ra-
zie rozwiàzania z pracownicà umowy o pra-
c´ w okresie cià˝y z powodu og∏oszenia upa-
d∏oÊci lub likwidacji pracodawcy i niemo˝-
noÊci zapewnienia innego zatrudnienia na-
st´puje na podstawie:

1) zaÊwiadczenia lekarskiego stwierdzajàce-
go stan cià˝y w okresie zatrudnienia,

2) Êwiadectwa pracy lub innego dokumentu
potwierdzajàcego rozwiàzanie stosunku
pracy z powodu og∏oszenia upad∏oÊci lub
likwidacji pracodawcy, 

3) zaÊwiadczenia powiatowego urz´du pracy
o braku propozycji innego zatrudnienia.

Dat´ urodzenia dziecka dokumentuje si´
skróconym odpisem aktu urodzenia dziec-
ka.”;

5) po § 17 dodaje si´ § 17a i 17b w brzmieniu:

„§ 17a. Skrócenie okresu pobierania zasi∏ku macie-
rzyƒskiego przez matk´ dziecka nast´puje
na jej pisemny wniosek.

§ 17b. Przyznanie i wyp∏ata zasi∏ku macierzyƒ-
skiego ojcu dziecka, w przypadku skrócenia
przez matk´ dziecka okresu pobierania za-
si∏ku macierzyƒskiego, nast´puje na pod-
stawie:

1) skróconego odpisu aktu urodzenia
dziecka,

2) zaÊwiadczenia o okresie pobierania za-
si∏ku macierzyƒskiego przez matk´
dziecka oraz o okresie przys∏ugujàcego
jej zasi∏ku macierzyƒskiego, wystawio-
nego przez p∏atnika zasi∏ku, a tak˝e
w przypadku:

a) ubezpieczonego b´dàcego pracowni-
kiem — zaÊwiadczenia pracodawcy
o okresie udzielonego urlopu macie-
rzyƒskiego,

b) ubezpieczonego prowadzàcego dzia-
∏alnoÊç pozarolniczà — oÊwiadczenia
ojca dziecka o przerwaniu tej dzia∏al-
noÊci,

c) pozosta∏ych ubezpieczonych — za-
Êwiadczenia o przerwaniu dzia∏alnoÊci
zarobkowej.”

§ 2. Dowodem do przyznania i wyp∏aty zasi∏ku ma-
cierzyƒskiego w okresie urlopu macierzyƒskiego przy-
znanego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 3
ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy (Dz. U. Nr 154, poz. 1805) poza dowoda-
mi wymienionymi w § 12 rozporzàdzenia wymienione-
go w § 1 jest zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce
stan cià˝y w dniu 13 stycznia 2002 r. Osoby nieupraw-
nione do urlopu macierzyƒskiego sk∏adajà do p∏atnika
zasi∏ku macierzyƒskiego wniosek o wyd∏u˝enie okresu
pobierania tego zasi∏ku.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie dopuszczalnych st´˝eƒ metali ci´˝kich zanieczyszczajàcych gleb´.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U.
Nr 38, poz. 452) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ dopuszczalne st´˝enia metali ci´˝-
kich zanieczyszczajàcych gleb´ na terenach gospo-
darstw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym, sta-
nowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2002 r. (poz. 344)

DOPUSZCZALNE ST¢˚ENIA METALI CI¢˚KICH ZANIECZYSZCZAJÑCYCH GLEB¢

***) Gleba zawierajàca do 20% frakcji sp∏awialnej.
***) Gleba zawierajàca powy˝ej 20% do 35% frakcji sp∏awialnej.
***) Gleba zawierajàca powy˝ej 35% frakcji sp∏awialnej.

Sk∏adnik
zanieczyszczajàcy

(pierwiastek)

St´˝enia w mg/kg suchej masy w danym rodzaju gleby

lekka*) Êrednioci´˝ka**) ci´˝ka***)

O∏ów (Pb) 50 70 100

Kadm (Cd) 0,75 1 1,50

Chrom (Cr) 50 80 100

Miedê (Cu) 30 50 70

Nikiel (Ni) 30 50 75

Rt´ç (Hg) 0,5 1 2

Cynk (Zn) 100 200 300
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 29 marca 2002 r. 

w sprawie wzoru licencji na wykonywanie rybo∏ówstwa morskiego.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129,
poz. 1441) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór licencji na wykonywanie rybo-
∏ówstwa morskiego, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski


