
pracownika s∏u˝by bezpieczeƒstwa i higieny
pracy, wchodzi pracodawca lub pracownik
zatrudniony przy innej pracy, któremu pra-
codawca powierzy∏ wykonywanie zadaƒ
s∏u˝by bhp, albo specjalista spoza zak∏adu
pracy.”,

b) uchyla si´ ust. 2 i 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. U pracodawcy, u którego nie dzia∏a spo∏ecz-
na inspekcja pracy, w sk∏ad zespo∏u powy-
padkowego, zamiast spo∏ecznego inspekto-
ra pracy, jako cz∏onek zespo∏u wchodzi
przedstawiciel pracowników posiadajàcy
aktualne zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szko-
lenia w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny
pracy, zgodnie z przepisami dotyczàcymi
szkolenia w dziedzinie bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy.”;

2) w § 6 w ust. 1 pkt 7 i 8 otrzymujà brzmienie: 

„7) dokonaç prawnej kwalifikacji wypadku zgod-
nie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 paêdzier-
nika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z ty-
tu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223,
poz. 2217), zwanej dalej „ustawà”, 

8) okreÊliç Êrodki profilaktyczne oraz wnioski,
w szczególnoÊci wynikajàce z oceny ryzyka za-

wodowego na stanowisku pracy, na którym
wystàpi∏ wypadek.”; 

3) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zespó∏ powypadkowy zapoznaje z treÊcià 
protoko∏u powypadkowego cz∏onków rodziny
zmar∏ego pracownika, o których mowa
w art. 13 ustawy, oraz poucza ich o prawie do
zg∏aszania uwag i zastrze˝eƒ do ustaleƒ zawar-
tych w protokole powypadkowym.”;

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Pracodawca prowadzi rejestr wypadków na
podstawie wszystkich protoko∏ów powy-
padkowych. Rejestr zawiera: imi´ i nazwi-
sko poszkodowanego, miejsce i dat´ wy-
padku, informacje dotyczàce skutków wy-
padku dla poszkodowanego, dat´ sporzà-
dzenia protoko∏u powypadkowego, stwier-
dzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy
pracy, krótki opis okolicznoÊci wypadku, da-
t´ przekazania wniosku do Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych oraz inne okolicznoÊci
wypadku, których zamieszczenie w rejestrze
jest celowe.”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 stycznia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot Êrodków Funduszu Pracy 
na finansowanie zadaƒ w województwie

Na podstawie art. 57a ust. 9 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-

ciu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.1)) za-
rzàdza si´, co nast´puje: 

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143,

Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210,
poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych
na potrzeby przemys∏u chemicznego

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 oraz
art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks
celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia si´ kon-
tyngenty taryfowe na przywóz towarów wymienio-
nych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla których
ustanawia si´ obni˝one zerowe stawki celne.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje

si´ stawek celnych okreÊlonych w Taryfie celnej, sta-
nowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Ta-
ryfy celnej (Dz. U. Nr 219, poz. 2153).

§ 3. Rozdysponowanie kontyngentów, o których
mowa w § 1, jest dokonywane wed∏ug kolejnoÊci z∏o-
˝enia kompletnych wniosków.

§ 4. Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów
wymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia uzale˝-
nia si´ od z∏o˝enia przez wnioskodawc´ kaucji w wy-
sokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku.

§ 5. Wnioski o udzielenie pozwolenia sk∏ada si´ od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

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

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

————————
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 Mini-
strów 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141,
poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r.
Nr 120, poz. 1122.

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot
Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadaƒ
w województwie (Dz. U. Nr 49, poz. 409) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W kwocie Êrodków Funduszu Pracy na finanso-
wanie zadaƒ w województwie, wymienionych
w ust. 1 pkt 1, udzia∏ Êrodków na finansowanie
zadaƒ realizowanych przez samorzàd woje-
wództwa, w tym programów na rzecz przeciw-
dzia∏ania bezrobociu, wynosi 30 %.”;

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na wniosek marsza∏ka województwa minister
przyznaje samorzàdom powiatowym Êrodki
Funduszu Pracy w ramach kwoty, o której mo-
wa w § 2 ust. 4, na realizacj´ programów na
rzecz przeciwdzia∏ania bezrobociu.”; 

3) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. W przypadku przekazania w ciàgu danego
roku na rachunek dysponenta Funduszu Pra-
cy Êrodków, które nie by∏y przewidziane
w planie tego Funduszu na realizacj´ zadaƒ,
o których mowa w § 2 ust. 1, ustalenie w ra-
mach tych Êrodków kwot na finansowanie
zadaƒ w województwie realizowanych przez
samorzàdy województw i powiatów jest do-
konywane w trybie okreÊlonym w § 3—7 dla
Êrodków przewidzianych w planie Funduszu
Pracy na finansowanie tych zadaƒ, z tym ˝e
je˝eli przekazana w ciàgu danego roku kwota
jest ni˝sza od 5 % kwoty przewidzianej w pla-
nie Funduszu Pracy na realizacj´ tych zadaƒ,
wówczas zwi´ksza ona kwot´ rezerwy, o któ-
rej mowa w § 7 ust. 1.”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 


