
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. o obrocie z zagranicà towarami, techno-
logiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bez-
pieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzy-
narodowego pokoju i bezpieczeƒstwa (Dz. U. Nr 119,
poz. 1250, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rejestr udzielonych zezwoleƒ indywidualnych
lub globalnych oraz osób fizycznych lub prawnych ko-
rzystajàcych z zezwoleƒ generalnych prowadzi si´
w formie ksi´gi rejestrowej, zwanej dalej „ksi´gà”.

§ 2. Ksi´ga sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci, w których
oddzielnie rejestruje si´ udzielone zezwolenia indywi-
dualne lub globalne oraz osoby fizyczne lub prawne
korzystajàce z zezwoleƒ generalnych.

§ 3. 1. W cz´Êci ksi´gi dotyczàcej zezwoleƒ indywi-
dualnych lub globalnych zamieszcza si´ dane zawarte
we wniosku o wydanie zezwolenia, informacje zawar-
te w zezwoleniu oraz informacje o zmianie lub cofni´-
ciu zezwolenia.

2. W cz´Êci ksi´gi dotyczàcej osób fizycznych lub
prawnych korzystajàcych z zezwoleƒ generalnych za-
mieszcza si´ dane zawarte w oÊwiadczeniu osoby fi-
zycznej lub prawnej o rozpocz´ciu obrotu towarami

o znaczeniu strategicznym oraz informacje o realizacji
tego obrotu.

§ 4. 1. Ksi´ga mo˝e byç prowadzona w systemie
informatycznym, pod warunkiem ˝e dane w nim za-
warte znajdujà potwierdzenie w dokumentach prze-
chowywanych przez organ kontroli obrotu.

2. Wpis do ksi´gi musi byç trwa∏y i wyraêny, nie
mo˝e byç wymazywany ani w inny sposób usuwany.

3. Adnotacji o sprostowaniu b∏´dów pisarskich
i rachunkowych oraz innych oczywistych omy∏ek,
w zakresie obj´tym rejestrem, dokonuje si´ w odpo-
wiednich cz´Êciach ksi´gi, o których mowa w § 3.

4. Ksi´g´ i wydruki danych zapisanych w systemie
informatycznym przechowuje si´ zgodnie z przepisa-
mi dotyczàcymi klasyfikowania i kwalifikowania doku-
mentacji do celów archiwalnych.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2004 r.3)

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w spra-
wie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleƒ
indywidualnych oraz przedsi´biorców korzystajàcych z ze-
zwoleƒ globalnych i generalnych (Dz. U. Nr 17, poz. 201),
które zosta∏o zachowane w mocy do dnia 30 wrzeÊnia
2004 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o zmianie ustawy o obrocie z zagranicà towarami, techno-
logiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodo-
wego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1695).
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2174

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleƒ indywidualnych lub globalnych 
oraz osób fizycznych lub prawnych korzystajàcych z zezwoleƒ generalnych

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

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1695.

2175

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 wrzeÊnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu wydawania dyplomów, Êwiadectw, 
ksià˝eczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów

Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 17 paê-
dziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

(Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infra-
struktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).



§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego
trybu wydawania dyplomów, Êwiadectw, ksià˝eczek
nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów
tych dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904) w za∏àcz-
niku nr 1, po wzorze dyplomu nurka I klasy, dodaje

si´ wzór dyplomu nurka saturowanego, stanowiàcy
za∏àcznik do niniejszego rozporzàdzenia. 

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 23 wrzeÊnia 2004 r. (poz. 2175)

WZÓR DYPLOMU NURKA SATUROWANEGO 


