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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 18 lutego 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko∏ach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 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, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramo-

wych planów nauczania w szko∏ach publicznych (Dz. U.
Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz. 1155) w za∏àczniku nr 35
przypis b pod tabelà otrzymuje brzmienie:

„b) szko∏a realizuje wszystkie przedmioty wymienio-
ne w lp. 5—9; w danej klasie nale˝y wybraç dwa
lub trzy przedmioty,”.

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

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 12 lutego 2003 r.

w sprawie zapasów paliw w przedsi´biorstwach energetycznych

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wielkoÊci zapasów paliw, jakie jest obowiàzane
utrzymywaç przedsi´biorstwo energetyczne zaj-
mujàce si´ wytwarzaniem energii elektrycznej lub
ciep∏a, zwanych dalej „zapasami”;

2) sposób gromadzenia zapasów;

3) szczegó∏owy tryb przeprowadzania kontroli stanu
zapasów.

§ 2. 1. Zapasy sà utrzymywane w postaci w´gla ka-
miennego, w´gla brunatnego oraz oleju opa∏owego,
w iloÊci odpowiadajàcej co najmniej:

1) dla w´gla kamiennego:

a) trzydobowemu zu˝yciu, je˝eli w´giel kamienny
jest dostarczany przy u˝yciu taÊmociàgów, do
miejsca sk∏adowania sàsiadujàcego z miejscem
wytwarzania energii, bezpoÊrednio z wydoby-
wajàcej go kopalni, a dostawca w umowie sprze-
da˝y zawartej z przedsi´biorstwem energetycz-
nym na okres nie krótszy ni˝ rok zobowià˝e si´
do gromadzenia i utrzymywania zapasów na
sk∏adowisku dost´pnym w ka˝dym czasie na po-
trzeby tego przedsi´biorstwa, w iloÊci co naj-
mniej czternastodobowego zu˝ycia,

b) dwudziestodobowemu zu˝yciu, je˝eli w´giel ka-
mienny jest dostarczany transportem kolejo-
wym lub samochodowym oraz przy u˝yciu ta-
Êmociàgów do miejsca sk∏adowania sàsiadujà-
cego z miejscem wytwarzania energii, a odle-
g∏oÊç sk∏adowiska zapasów w´gla kamiennego
od wydobywajàcych go kopalƒ, które dostarcza-
jà ∏àcznie 70% przewidywanego zu˝ycia w´gla
kamiennego, jest nie wi´ksza ni˝ 50 km,

c) trzydziestodobowemu zu˝yciu, je˝eli zapasy w´-
gla kamiennego znajdujà si´ w miejscu sk∏ado-
wania sàsiadujàcym z miejscem wytwarzania
energii, a ich dostarczanie nie spe∏nia warunków
okreÊlonych w lit. a i b;

2) dla w´gla brunatnego — dwudziestodobowemu
zu˝yciu, z uwzgl´dnieniem zapasu w´gla brunatne-

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 135, poz. 1144.
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go gromadzonego i utrzymywanego przez dostaw-
c´ na podstawie umowy sprzeda˝y zawartej
z przedsi´biorstwem energetycznym na okres nie
krótszy ni˝ rok, je˝eli w´giel brunatny jest dostar-
czany z wydobywajàcej go kopalni przy u˝yciu ta-
Êmociàgów do miejsca sk∏adowania sàsiadujàce-
go z miejscem wytwarzania energii;

3) dla olejów opa∏owych — dwudziestodobowemu
zu˝yciu, je˝eli olej opa∏owy jest dostarczany trans-
portem kolejowym lub samochodowym do miej-
sca sk∏adowania sàsiadujàcego z miejscem wytwa-
rzania energii.

2. Za zapas w´gla brunatnego gromadzony i utrzy-
mywany przez dostawc´ mo˝e byç uznany w´giel bru-
natny w z∏o˝u odkrywkowej kopalni w´gla brunatnego,
przygotowany do wydobycia i dostarczenia do miejsca
sk∏adowania sàsiadujàcego z miejscem wytwarzania
energii.

3. W przypadku gdy przedsi´biorstwo energetycz-
ne zu˝ywa w´giel kamienny, brunatny oraz olej opa∏o-
wy, zapasy poszczególnych rodzajów tych paliw sà
utrzymywane w iloÊci ustalonej w sposób okreÊlony
w ust. 1.

§ 3. 1. Zu˝ycie dobowe, o którym mowa w § 2, w po-
szczególnych miesiàcach, ustala si´ w nast´pujàcy
sposób:

1) od dnia 1 listopada do dnia 31 marca — jako iloczyn
Êredniego dobowego zu˝ycia w tym okresie
w trzech ostatnich latach i wspó∏czynnika wynoszà-
cego w poszczególnych miesiàcach:

a) 1,1 — w listopadzie,

b) 1,2 — w grudniu,

c) 1,3 — w styczniu,

d) 1,0 — w lutym,

e) 0,8 — w marcu;

2) od dnia 1 kwietnia do dnia 31 paêdziernika — jako
iloczyn Êredniego dobowego zu˝ycia w tym okre-
sie w trzech ostatnich latach i wspó∏czynnika wy-
noszàcego w poszczególnych miesiàcach:

a) 0,8 — w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia
30 wrzeÊnia,

b) 1,0 — w paêdzierniku.

2. W przypadku gdy:

1) przedsi´biorstwo energetyczne rozpoczyna dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej lub ciep∏a bàdê wykonuje t´ dzia∏al-
noÊç w okresie krótszym ni˝ trzy lata,

2) wyst´puje zmiana wielkoÊci zu˝ycia paliw w przed-
si´biorstwie energetycznym w wyniku uruchomie-
nia nowych lub zmodernizowanych urzàdzeƒ lub
zmiany rodzaju i jakoÊci zu˝ywanych paliw

— Êrednie dobowe zu˝ycie paliw w okresach, o któ-
rych mowa w ust. 1, ustala si´ jako wielkoÊci plano-
wane Êredniego dobowego ich zu˝ycia w tych okre-
sach.

§ 4. Zapasy gromadzi si´ w magazynach, zbiorni-
kach i na sk∏adowiskach sàsiadujàcych z miejscem wy-
twarzania energii, w sposób zapewniajàcy:

1) bezpieczeƒstwo osób i sk∏adowania;

2) ochron´ Êrodowiska;

3) sk∏adowanie i pobieranie paliw w sposób ciàg∏y
w ciàgu ca∏ego roku.

§ 5. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zapewnia
osobom przeprowadzajàcym kontrol´ stanu zapasów
dost´p do miejsc ich gromadzenia i utrzymywania oraz
wykonywanie niezb´dnych czynnoÊci kontrolnych.

2. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ w obec-
noÊci upowa˝nionego przedstawiciela kontrolowane-
go przedsi´biorstwa energetycznego, który udziela
tak˝e ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ oraz przedsta-
wia dokumenty dotyczàce ewidencjonowania zapa-
sów.

3. Kontrolujàcy w protokole z przeprowadzonej
kontroli zamieszcza:

1) ustalenia dotyczàce rzeczywistego stanu zapasów
i ich zgodnoÊci z wielkoÊciami ustalanymi zgodnie
z § 2 i 3;

2) wnioski i zalecenia;

3) pouczenie o sposobie i terminie z∏o˝enia wyjaÊnieƒ
i zastrze˝eƒ co do jego treÊci.

4. Termin do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ lub zastrze˝eƒ,
o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
14 dni od dnia dor´czenia protoko∏u z przeprowadzo-
nej kontroli.

5. Protokó∏ z przeprowadzonej kontroli sporzàdza
si´ w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach.

§ 6. Informacje uzyskane w trakcie kontroli mogà
byç udost´pniane osobom trzecim z zachowaniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych
informacji prawnie chronionych.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkoÊci, sposo-
bu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw
w przedsi´biorstwach energetycznych zajmujàcych si´
wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciep∏a oraz wy-
dobywaniem i dystrybucjà paliw gazowych (Dz. U.
Nr 53, poz. 332 oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 1079).

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner


