
8) Wydzia∏ Finansowy,

9) Wydzia∏ Administracyjny,

10) Wydzia∏ Kadr i Szkolenia,

11) Stanowiska Doradców,

12) Stanowisko do spraw Audytu Wewn´trznego,

13) Stanowisko do spraw Kontroli.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 24 listopada 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla silników spalinowych 
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeƒ gazowych i czàstek sta∏ych przez te silniki

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla silników spali-
nowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczysz-
czeƒ gazowych i czàstek sta∏ych przez te silniki (Dz. U.
Nr 220, poz. 2180) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w za∏àczniku nr 1.3 do rozporzàdzenia w pkt 7.1.
w odnoÊniku (9) pod tabelà zdanie drugie otrzy-
muje brzmienie:

„Do celów homologacji silnika bez urzàdzenia do
dodatkowego oczyszczania spalin, na wniosek
wyst´pujàcego o homologacj´, dopuszcza si´ no-
minalnà masowà zawartoÊç siarki 0,050 % (mini-
mum 0,03 % masy). W takim przypadku zmierzo-
ny poziom emisji czàstek sta∏ych nale˝y skorygo-
waç w gór´, zgodnie z poni˝szym równaniem,
w stosunku do wartoÊci Êredniej podanej jako
wartoÊç nominalna dla paliwa o zawartoÊci siarki
(0,15 % masy):”;

2) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:

a) pkt 1.2.4. otrzymuje brzmienie:
„1.2.4. Dla uznania wa˝noÊci testu parametr fa

powinien spe∏niaç warunek:

0,96 ≤ fa ≤ 1,06”,

b) w pkt 3.1.1. w ppkt 3 symbol „CO” zast´puje si´
symbolem „CO2”,

c) pkt 3.8.2.2. otrzymuje brzmienie:

„3.8.2.2. Sprawdzenie t∏umienia przez wod´.

Sprawdzenie t∏umienia przez wod´ ma
zastosowanie jedynie przy pomiarach
st´˝enia gazu mokrego. Obliczenie t∏u-
mienia przez wod´ ma zastosowanie
jedynie przy pomiarach st´˝enia gazu
mokrego. Obliczanie t∏umienia przez
wod´ uwzgl´dnia rozcieƒczenie gazu
wzorcowego NO dla punktu koƒcowe-
go zakresu pomiarowego parà wodnà
i dostosowanie st´˝enia pary wodnej
w mieszaninie do spodziewanego st´-
˝enia podczas badaƒ. Gaz wzorcowy
NO dla punktu koƒcowego zakresu
pomiarowego o st´˝eniu od 80 % do
100 % pe∏nej skali normalnego zakresu
roboczego powinien byç przepuszczo-
ny przez (H)CLD, a wartoÊç NO zareje-
strowana jako D. Nast´pnie gaz wzor-
cowy NO powinien byç przepuszczony
w formie p´cherzyków przez wod´
o temperaturze pokojowej oraz przejÊç
przez (H)CLD, a wartoÊç NO nale˝y za-
rejestrowaç jako C. Temperatur´ wody
okreÊla si´ i rejestruje jako F. CiÊnienie
nasycenia mieszaniny, które odpowia-
da temperaturze (F) wody p∏uczki, po-
winno byç okreÊlone i zarejestrowane
jako G. St´˝enie pary wodnej (w %)
w mieszaninie powinno byç obliczane
w nast´pujàcy sposób:

i zarejestrowane jako H. Spodziewane
st´˝enie rozcieƒczonego gazu wzorco-

———————
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).



wego zakresu pomiarowego NO
(w parze wodnej) powinno byç obli-
czone w nast´pujàcy sposób:

i zarejestrowane jako De. Dla spalin sil-
nika o zap∏onie samoczynnym maksy-
malne st´˝enie pary wodnej w spali-
nach (w %) oczekiwane podczas badaƒ
powinno byç oszacowane — przy za∏o-
˝eniu, ˝e stosunek atomów H/C paliwa
wynosi 1,8 do 1,0, na podstawie mak-
symalnego st´˝enia CO2 lub st´˝enia
nierozcieƒczonego gazu wzorcowego
zakresu pomiarowego CO2 (A, zmie-
rzonego zgodnie z pkt 3.8.2.1) — w na-
st´pujàcy sposób:

T∏umienie wywo∏ane przez wod´ po-
winno byç obliczone w nast´pujàcy
sposób:

i nie mo˝e byç wi´ksze ni˝ 3 % pe∏nej
skali,
gdzie poszczególne symbole oznacza-
jà:
De — spodziewane st´˝enie rozcieƒ-

czonego NO (ppm),
C — st´˝enie rozcieƒczonego NO

(ppm),
Hm — maksymalne st´˝enie pary

wodnej (%),

H — aktualne st´˝enie pary wodnej
(%).

Uwaga: Istotne jest, aby w gazie wzor-
cowym zakresu pomiarowego NO,
stosowanym w tym sprawdzaniu, st´-
˝enie NO2 by∏o minimalne, gdy˝ ab-
sorpcja NO2 przez wod´ nie zosta∏a
uwzgl´dniona w obliczeniach t∏umie-
nia.”,

d) w pkt 5.4. w ppkt 4 lit. c otrzymuje  brzmienie:

„c) dla metody jednofiltrowej:

Je˝eli wykonuje si´ wi´cej ni˝ jeden pomiar,
to (Md/MDIL) lub (Md/VDIL) odpowiednio za-
st´puje si´ przez (Md/MDIL)aver lub
(Md/VDIL)aver:

lub:

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

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb rejestracji i spo-
sób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujà-

cych pracy, wzór karty rejestracyjnej, a tak˝e doku-
menty niezb´dne do ustalenia statusu bezrobotnego
i uprawnieƒ rejestrowanych osób.

§ 2. 1. Bezrobotny lub poszukujàcy pracy zg∏asza
si´, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego
urz´du pracy, w∏aÊciwego ze wzgl´du na zameldowa-
nie w miejscu pobytu sta∏ego lub czasowego, a je˝eli
nie jest zameldowany — do powiatowego urz´du pra-
cy, na którego obszarze dzia∏ania przebywa.

2. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada
zameldowanie na pobyt sta∏y w innej miejscowoÊci

———————
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).


