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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 21 maja 2002 r.

w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogà byç nabywane przez szko∏y i placówki, je˝eli dostaw-
ca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia
1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661
i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o szko∏ach
i placówkach — nale˝y przez to rozumieç przedszkola,
szko∏y i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1—5, 7,
9 i 10 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie
oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 362).

§ 2. Ustala si´ wykaz wyrobów, które nie mogà byç
nabywane przez szko∏y i placówki, je˝eli dostawca nie
przedstawi certyfikatu zgodnoÊci z Polskimi Normami,
stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Ustala si´ wykaz wyrobów, które nie mogà byç
nabywane przez szko∏y i placówki, je˝eli dostawca nie
przedstawi certyfikatu na znak bezpieczeƒstwa i nie
oznaczy wyrobu tym znakiem, stanowiàcy za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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USTAWA 

z dnia 23 maja 2002 r. 

o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357 oraz z 2001 r.
Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 1 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) zasady ochrony transportowanej broni, amuni-

cji, materia∏ów wybuchowych, uzbrojenia,
urzàdzeƒ i sprz´tu wojskowego.”;

2) w art. 2 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) transport podlegajàcy obowiàzkowej ochro-

nie — transport broni, amunicji, materia∏ów
wybuchowych, uzbrojenia, urzàdzeƒ i sprz´tu
wojskowego, wysy∏any z obszarów i obiektów
podlegajàcych obowiàzkowej ochronie,”;

3) w art. 4 w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ wyrazy „a tak˝e przepisów dotyczàcych
ochrony transportu broni, amunicji, materia∏ów
wybuchowych, uzbrojenia, urzàdzeƒ i sprz´tu woj-
skowego wykonywanego przez te jednostki.”;

4) w tytule rozdzia∏u 2 oraz w art. 5 w ust. 1 wyrazy
„i urzàdzenia” zast´puje si´ wyrazami „, urzàdze-
nia i transporty”;

5) w art. 7 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1,

w terminie najpóêniej 3 dni przed planowanà
datà rozpocz´cia transportu podlegajàcego
obowiàzkowej ochronie, jest obowiàzany
uzgadniaç z komendantem wojewódzkim Po-
licji, w∏aÊciwym terytorialnie ze wzgl´du na
miejsce rozpocz´cia transportu, plan ochrony
tego transportu. Przepis ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.”;

6) w art. 22 w ust. 1 w pkt 1 dodaje si´ lit. e) w brzmie-
niu:
„e) naruszy∏ zasady i warunki okreÊlone w planie

ochrony, o którym mowa w art. 7 ust. 1a,”;

7) w art. 48 wyrazy „lub urzàdzeƒ” zast´puje si´ wy-
razami „, urzàdzeƒ lub transportu”.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


