
Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Przyjmuje si´ Uzupe∏nienie Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
2004—2006, stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
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2025

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 sierpnia 2004 r.

w sprawie uzyskiwania pozwoleƒ na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozosta∏oÊci

Na podstawie art. 35c ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr  6,
poz. 41 i Nr 93, poz. 895) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach uzy-
skiwania pozwolenia, o którym mowa w art. 35a
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej, zwanej dalej „ustawà”;

2) wzór wniosku o wydanie pozwolenia; 

3) wzór pozwolenia.

§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w art. 35a usta-
wy, sk∏adajà wniosek o wydanie pozwolenia na prze-
szukiwanie wraku statku lub jego pozosta∏oÊci, nie
póêniej ni˝ w terminie 21 dni przed dniem rozpocz´cia
planowanego przeszukiwania, we w∏aÊciwym ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia wraku statku lub jego
pozosta∏oÊci urz´dzie morskim. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ kopi´ dokumentów potwierdzajàcych posiadanie
uprawnieƒ do uprawiania nurkowania oraz kopi´ do-
kumentów bezpieczeƒstwa statku, z którego b´dzie
prowadzone przeszukiwanie, w przypadku gdy doku-
menty te zosta∏y wydane przez inny urzàd morski.

§ 3. 1. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego, po
otrzymaniu wniosku, przesy∏a go niezw∏ocznie  do
uzgodnieƒ z komendantem morskiego oddzia∏u Stra˝y
Granicznej i wojewódzkim konserwatorem zabytków
w∏aÊciwymi dla siedziby urz´du morskiego oraz do za-
opiniowania przez Szefa Biura Hydrograficznego Ma-
rynarki Wojennej. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, w terminie
7 dni od dnia otrzymania wniosku dokonujà uzgodnie-
nia lub przedstawiajà opini´. 

3. Po uzgodnieniu z podmiotami, o których mowa
w ust. 1, dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego wy-
daje pozwolenie, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia. 

4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 3, wydaje si´
w trzech egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu
otrzymujà wnioskodawca i morski oddzia∏ Stra˝y Gra-

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

dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2024

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 
2004—2006

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Go-
spodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

(Za∏àcznik do rozporzàdzenia jest zawarty w oddzielnym za∏àczniku do niniejszego numeru)


