
2) z tytu∏u przygotowania i udzia∏u w posiedzeniu od-
bytym dla ponownego rozpatrzenia sprawy na
wniosek strony — 2 %,

3) z tytu∏u orzekania w sprawie zakoƒczonej bez prze-
prowadzenia rozprawy — 1 %,

4) z tytu∏u sporzàdzenia pisemnego uzasadnienia
orzeczenia kolegium — 3 %

— przeci´tnego wynagrodzenia.

§ 3. Dla ustalenia rekompensaty przyjmuje si´
og∏oszone przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego, na podstawie przepisów o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, prze-
ci´tne wynagrodzenie w IV kwartale 2003 r.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w spra-
wie rekompensaty za udzia∏ w pracach kolegium orzekajà-
cego do spraw spornych prowadzonych przed Urz´dem
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 34, poz. 314).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w odkrywkowych zak∏adach górniczych 

wydobywajàcych kopaliny podstawowe

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w odkrywkowych
zak∏adach górniczych wydobywajàcych kopaliny pod-
stawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 23 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W przypadkach uzasadnionych warunkami te-
renowymi i techniczno-ruchowymi kierownik
ruchu zak∏adu górniczego mo˝e zwolniç z obo-
wiàzku posiadania przez osoby, o których mo-
wa w ust. 1, znaczków kontrolnych lub innych
identyfikatorów.

4. Osoby kierownictwa lub dozoru ruchu, odpo-
wiedzialne za pracowników wykonujàcych
prac´ na danej zmianie, po jej zakoƒczeniu,
potwierdzajà opuszczenie przez osoby, o któ-
rych mowa w ust. 1, stanowisk pracy lub prze-
kazujà osobie dozoru ruchu nast´pnej zmiany
informacje o pracownikach, którzy pozostali
na stanowisku pracy w celu jej dokoƒczenia,
podajàc przewidywany czas opuszczenia tych
stanowisk. Sposób potwierdzenia opuszczenia
stanowisk pracy ustala kierownik ruchu zak∏a-
du górniczego.”;

2) § 24 i 25 otrzymujà brzmienie:

„§ 24. Maszyny i urzàdzenia eksploatuje si´, kon-
serwuje i naprawia w sposób okreÊlony
w dokumentacji techniczno-ruchowej.

§ 25. Wprowadzenie zmian w maszynach i urzà-
dzeniach, w szczególnoÊci w konstrukcji no-
Ênej, zawiesiach, rozmieszczeniu przeciw-
ci´˝arów, oraz rozszerzenie zakresów dzia-
∏ania wy∏àczników kraƒcowych, jest dozwo-
lone tylko za zgodà kierownika ruchu zak∏a-
du górniczego, w sposób okreÊlony w do-
kumentacji techniczno-ruchowej.”;

3) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O sposobie odpalania otworu strza∏owego,
w którym zaklinowa∏y si´ Êrodki strza∏owe, de-
cyduje osoba kierownictwa lub dozoru ruchu
bezpoÊrednio nadzorujàca wykonywanie robót
strza∏owych.”;

———————
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 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808.



4) w § 58 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku stosowania zwijanej linii strza∏o-
wej powinna ona byç rozwini´ta na ca∏ej d∏u-
goÊci.”;

5) uchyla si´ § 87;

6) § 95 otrzymuje brzmienie:

„§ 95. Przygotowanie i przekazanie maszyn i urzà-
dzeƒ do napraw wykonuje si´ zgodnie
z ustaleniami kierownika ruchu zak∏adu gór-
niczego.”;

7) uchyla si´ § 96;

8) § 185 otrzymuje brzmienie:

„§ 185. Instalowanie, eksploatacja oraz kontrola
maszyn, urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych
odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym
w dokumentacji techniczno-ruchowej, od-
r´bnych przepisach oraz Polskich Nor-
mach.”;

9) po § 198 dodaje si´ § 198a w brzmieniu:

„§ 198a. 1. Kable i przewody oponowe:

1) uk∏ada si´ w taki sposób, aby nie
by∏y nara˝one na uszkodzenia me-
chaniczne,

2) oznakowuje si´ na obydwu koƒcach
przez umieszczenie numeru linii
i adresu kierunkowego.

2. Przewód oponowy zasilajàcy maszyny
i urzàdzenia o nap´dzie elektrycznym
uk∏ada si´ w sposób ustalony przez
kierownika ruchu zak∏adu górniczego
lub wyznaczonà przez niego osob´ do-
zoru odpowiedniego dzia∏u ruchu,

w porozumieniu z kierownikiem dzia∏u
robót górniczych.”;

10) § 199 otrzymuje brzmienie:

„§ 199. 1. Niedopuszczalne jest przemieszczanie
przewodów oponowych, szaf ∏àczenio-
wych i sprz´gie∏, b´dàcych pod napi´-
ciem.

2. Lokalne przesuwanie przewodów opo-
nowych b´dàcych pod napi´ciem jest
dopuszczalne wy∏àcznie za pomocà
sprz´tu ochronnego i odpowiednich na-
rz´dzi, zabezpieczajàcych pracowników
wykonujàcych t´ czynnoÊç.”;

11) uchyla si´ § 200;

12) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:

a) w cz´Êci I pkt 2.1.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1.1. W za∏àczniku przyj´to nast´pujàcy po-
dzia∏ napi´ç znamionowych pràdu prze-
miennego:

— niskie napi´cie — U ≤ 1 kV,

— Êrednie napi´cie — 1 kV < U < 110 kV,

— wysokie napi´cie — U ≥ 110 kV.”,

b) w cz´Êci II w pkt 3.2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) s∏upy oraz inne przewodzàce konstrukcje
wsporcze linii napowietrznych w wyrobi-
skach,”.

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

Minister Gospodarki i Pracy: w z. J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie Êwiadectwa doradcy do spraw bezpieczeƒstwa przewozu materia∏ów niebezpiecznych
statkami ˝eglugi Êródlàdowej2)

Na podstawie art. 41d ust. 4 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r.

Nr 5, poz. 43, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 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).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy nr 96/35/EWG z dnia 3 czerwca
1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeƒstwa w transporcie drogowym,
kolejowym i Êródlàdowym towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145 z 19.06.1996) i dyrektywy nr 2000/18/WE z dnia
17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeƒstwa w dro-
gowym, kolejowym i Êródlàdowym transporcie rzeczy niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r.
Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.


