
cownika powinny sk∏adaç si´ co naj-
mniej z dwóch oddzielnie zakotwiczo-
nych lin:

a) jednej jako drogi wejÊcia, zejÊcia
i podtrzymujàcej — lina robocza,

b) drugiej jako ubezpieczajàcej — lina
bezpieczeƒstwa;

2) pracownicy muszà byç wyposa˝eni
i u˝ywaç odpowiednià uprzà˝ oraz byç
przyczepieni za jej pomocà do liny bez-
pieczeƒstwa;

3) lina robocza musi:

a) byç wyposa˝ona w bezpieczne Êrod-
ki wejÊcia i zejÊcia i

b) mieç samoblokujàcy si´ system za-
pobiegajàcy upadkowi pracownika
w przypadku utraty przez niego kon-
troli nad swoimi ruchami;

4) lina bezpieczeƒstwa musi byç wyposa-
˝ona w ruchomy system zabezpiecze-
nia pracownika przed upadkiem, który
podà˝a za jego ruchami;

5) narz´dzia i inne akcesoria u˝ywane
przez pracownika muszà byç mocno
przytwierdzone do jego uprz´˝y lub
siedziska albo w inny odpowiedni spo-
sób;

6) praca musi byç odpowiednio zaplano-
wana i nadzorowana, tak aby mo˝liwe

by∏o natychmiastowe udzielenie po-
mocy pracownikowi w przypadku gro-
˝àcego mu niebezpieczeƒstwa;

7) pracownicy powinni byç odpowiednio
przeszkoleni, szczególnie w zakresie
wykonywanych czynnoÊci, w tym pro-
cedur ratunkowych.

2. W szczególnych przypadkach, gdy z oce-
ny ryzyka wynika, ˝e u˝ycie drugiej liny
spowodowa∏oby prac´ bardziej niebez-
piecznà, u˝ycie pojedynczej liny mo˝e
byç dopuszczalne, je˝eli zosta∏y przedsi´-
wzi´te odpowiednie Êrodki zapewniajàce
bezpieczeƒstwo.”.

§ 2. Sprz´t do tymczasowej pracy na wysokoÊci
powinien byç  do dnia 1 lipca 2006 r. dostosowany do
wymagaƒ okreÊlonych w § 8a—8e rozporzàdzenia wy-
mienionego w § 1.

§ 3. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 wrzeÊnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie
nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicz-
nemu (Dz. U. Nr 16, poz. 184) w za∏àczniku wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. TDT kieruje Dyrektor TDT, zwany dalej „Dyrek-
torem”, który wykonuje swoje zadania przy
pomocy zast´pców, kierowników wydzia∏ów
i kierowników oddzia∏ów terenowych.”;

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nast´pujàce komórki organizacyjne oraz wy-
odr´bnione stanowiska:

a) Wydzia∏ Techniki,

b) Wydzia∏ Certyfikacji i Wspó∏pracy Mi´dzy-
narodowej,

c) Wydzia∏ Ekonomiczno-Finansowy,

d) Wydzia∏ Administracyjny i Zamówieƒ Pu-
blicznych,

e) Wydzia∏ Marketingu,

f)  Stanowisko do Spraw Osobowych,

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).



g) Stanowisko do Spraw Organizacyjnych
i Szkolenia,

h) Stanowisko do Spraw Prawnych,

i)  Stanowisko do Spraw Systemu JakoÊci,

j)  Stanowisko do Spraw Bezpieczeƒstwa i Hi-
gieny Pracy,

k) Stanowisko do Spraw Audytu Wewn´trzne-
go,

l)  Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji
Niejawnych,”.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 paêdziernika 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia op∏aty wywozowej od zbó˝ i produktów 
przemys∏u m∏ynarskiego

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia
2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagra-
nicà, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarzàdza si´,
co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowie-
nia op∏aty wywozowej od zbó˝ i produktów przemys∏u
m∏ynarskiego (Dz. U. Nr 144, poz. 1403) za∏àcznik
otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniej-
szego rozporzàdzenia. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32,
poz. 305).


