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Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒ-
stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 3 dodaje si´ pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) centrum urazowe — wydzielonà funkcjonal-
nie cz´Êç szpitala, w rozumieniu przepisów
o zak∏adach opieki zdrowotnej, w którym
dzia∏a szpitalny oddzia∏ ratunkowy, w której
to cz´Êci specjalistyczne oddzia∏y sà powiàza-
ne ze sobà organizacyjnie oraz zakresem za-
daƒ, w sposób pozwalajàcy na szybkie diag-
nozowanie i leczenie pacjenta urazowego,
spe∏niajàcà wymagania okreÊlone w ustawie;

12) pacjent urazowy — osob´ w stanie nag∏ego
zagro˝enia zdrowotnego spowodowanego
dzia∏aniem czynnika zewn´trznego, którego
nast´pstwem sà ci´˝kie, mnogie lub wielona-
rzàdowe obra˝enia cia∏a.”; 

2) w art. 21:

a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) informacje o lokalizacji wojewódzkich cen-
trów powiadamiania ratunkowego i cen-
trów powiadamiania ratunkowego w rozu-
mieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.2)) i te-
renach przez nie obs∏ugiwanych;”,

b) w ust. 3 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) centrum urazowe wraz z informacjà o zakre-
sie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, niezb´d-
nych do realizacji jego zadaƒ, je˝eli centrum
urazowe znajduje si´ na obszarze danego
województwa.”;

3) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dysponent jednostki w∏aÊciwy dla miejsca
lokalizacji centrum powiadamiania ratunko-
wego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej, za-
trudnia dyspozytora medycznego albo za-
wiera z nim umow´ cywilnoprawnà.”,

b) uchyla si´ ust. 1a;

4) w art. 27 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych od-
dzia∏ów ratunkowych lub, je˝eli wymaga tego
sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazo-
wych lub jednostek organizacyjnych szpitali
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
Êwiadczeƒ zdrowotnych niezb´dnych dla ra-
townictwa medycznego;”; 

5) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z systemem wspó∏pracujà centra urazowe
oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecja-
lizowane w zakresie udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych niezb´dnych dla ratownictwa
medycznego, które zosta∏y uj´te w planie.”;

6) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Szpitalny oddzia∏ ratunkowy, centrum
urazowe oraz jednostka organizacyjna
szpitala wyspecjalizowana w zakresie
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych nie-
zb´dnych dla ratownictwa medyczne-
go niezw∏ocznie udzielajà niezb´dnych
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej pacjento-
wi urazowemu albo osobie w stanie
nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego.

2. W razie koniecznoÊci szpital, w którym
znajduje si´ szpitalny oddzia∏ ratunko-
wy, centrum urazowe lub jednostka
organizacyjna szpitala wyspecjalizo-
wana w zakresie udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych niezb´dnych dla ratow-
nictwa medycznego zapewnia nie-
zw∏oczny transport sanitarny pacjenta
urazowego albo osoby w stanie nag∏e-
go zagro˝enia zdrowotnego do najbli˝-
szego zak∏adu opieki zdrowotnej
udzielajàcego Êwiadczeƒ opieki zdro-
wotnej w odpowiednim zakresie.”;

7) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 4a

Centra urazowe

Art. 39a. W centrum urazowym Êwiadczenia zdro-
wotne, o których mowa w art. 39c ust. 1,
sà udzielane pacjentowi urazowemu
przez zespó∏ lekarzy posiadajàcych tytu∏
specjalisty, zwany dalej „zespo∏em ura-
zowym”.

Art. 39b. Centrum urazowe:
1) zabezpiecza, w zakresie Êwiadczeƒ

zdrowotnych, o których mowa
w art. 39c ust. 1, populacj´ nie mniej-
szà ni˝ 1 mln mieszkaƒców, zamiesz-
kujàcà obszar pozwalajàcy na dotar-
cie z miejsca zdarzenia do centrum
urazowego w ciàgu 1,5 godziny;

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59. 
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2) wspó∏pracuje z publicznà uczelnià,
o której mowa w art. 94 ust. 3
pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. —
Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.3));

3) zapewnia dzia∏anie w swojej struktu-
rze specjalistycznych oddzia∏ów za-
biegowych i pracowni diagnostycz-
nych:
a) oddzia∏u anestezjologii i intensyw-

nej terapii, zapewniajàcego goto-
woÊç co najmniej dwóch stanowisk
intensywnej terapii do udzielania
Êwiadczeƒ zdrowotnych pacjento-
wi urazowemu, 

b) bloku operacyjnego, zapewniajàce-
go sta∏à gotowoÊç co najmniej jed-
nej sali operacyjnej do udzielania
Êwiadczeƒ zdrowotnych pacjento-
wi urazowemu,

c) pracowni endoskopii diagnostycz-
nej i zabiegowej, czynnej ca∏à dob´, 

d) oddzia∏ów, w szczególnoÊci:
— chirurgii ogólnej lub obra˝eƒ

wielonarzàdowych, 
— ortopedii i traumatologii narzà-

du ruchu,
— neurochirurgii lub chirurgii

ogólnej z profilem neurotrau-
matologii,

— chirurgii naczyƒ lub chirurgii
ogólnej z profilem chirurgii na-
czyƒ; 

4) zapewnia dost´p do pracowni diag-
nostyki laboratoryjnej i obrazowej,
czynnej ca∏à dob´;

5) zapewnia dost´pnoÊç do Êwiadczeƒ
zdrowotnych udzielanych przez leka-
rza posiadajàcego tytu∏ specjalisty
w dziedzinie kardiochirurgii lub tora-
kochirurgii w czasie nie d∏u˝szym ni˝
30 minut od chwili stwierdzenia oko-
licznoÊci uzasadniajàcych udzielanie
takich Êwiadczeƒ;

6) dysponuje làdowiskiem lub lotni-
skiem dla Êmig∏owca ratunkowego,
zlokalizowanym w takiej odleg∏oÊci,
aby mo˝liwe by∏o przyj´cie pacjenta
urazowego, bez poÊrednictwa specja-
listycznych Êrodków transportu sani-
tarnego.

Art. 39c. 1. Centrum urazowe przyjmuje, komplek-
sowo diagnozuje i wielospecjalistycz-
nie leczy pacjenta urazowego, zgodnie
z aktualnà wiedzà medycznà w zakre-
sie leczenia ci´˝kich, mnogich lub wie-
lonarzàdowych obra˝eƒ cia∏a. 

2. Centrum urazowe, po zakoƒczeniu
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych,
o których mowa w ust. 1, kieruje pa-
cjenta urazowego do innego oddzia∏u
szpitala, w którym znajduje si´ cen-
trum urazowe lub innego zak∏adu
opieki zdrowotnej w celu kontynuowa-
nia leczenia lub rehabilitacji.

3. Zespó∏ urazowy zaleca wskazania co
do dalszego leczenia lub rehabilitacji
pacjenta urazowego w oddziale szpita-
la lub zak∏adzie opieki zdrowotnej,
o których mowa w ust. 2, w∏aÊciwych
ze wzgl´du na jego stan zdrowia.

Art. 39d. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe wymagania organizacyj-
ne centrum urazowego, w zakresie mi-
nimalnego wyposa˝enia diagnostycz-
nego oraz technicznego,

2) minimalne zasoby kadrowe zespo∏u
urazowego,

3) kryteria kwalifikacji osoby w stanie na-
g∏ego zagro˝enia zdrowotnego do le-
czenia w centrum urazowym,

4) sposób post´powania z pacjentem
urazowym 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnie-
nia pacjentowi urazowemu odpowied-
nich Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej.”;

8) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. W przypadku gdy u osoby w stanie na-
g∏ego zagro˝enia zdrowotnego zosta-
nie stwierdzony stan, który zgodnie ze
standardami post´powania, o których
mowa w art. 43, wymaga transportu
z miejsca zdarzenia bezpoÊrednio do
szpitala, w którym znajduje si´ cen-
trum urazowe albo do jednostki orga-
nizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej
w zakresie udzielania Êwiadczeƒ zdro-
wotnych niezb´dnych dla ratownictwa
medycznego lub, gdy tak zadecyduje
lekarz systemu obecny na miejscu
zdarzenia, osob´ takà transportuje si´
bezpoÊrednio do wskazanego szpitala,
w którym znajduje si´ centrum urazo-
we albo wskazanej jednostki organiza-
cyjnej szpitala wyspecjalizowanej
w zakresie udzielania Êwiadczeƒ zdro-
wotnych niezb´dnych dla ratownictwa
medycznego. W przypadku transportu
poza rejon dzia∏ania dysponenta jed-
nostki, transport koordynuje lekarz ko-
ordynator ratownictwa medycznego.

2. W przypadku odmowy przyj´cia pa-
cjenta urazowego przez szpital, o któ-
rym mowa w ust. 1, albo osoby w sta-
nie nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego
przez jednostk´, o której mowa
w ust. 1, przepis art. 44 ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.”;

———————
3) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46,

poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818,
Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584. 
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9) w art. 46:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy dysponent jednostki za-

trudnia dyspozytora medycznego albo za-
wiera z nim umow´ cywilnoprawnà, koszt
medycznych czynnoÊci ratunkowych wyko-
nywanych przez zespó∏ ratownictwa me-
dycznego uwzgl´dnia koszty zwiàzane
z funkcjonowaniem tego dyspozytora me-
dycznego.”,

b) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:
„4. Na podstawie za∏o˝eƒ, o których mowa

w ust. 3, minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia, do dnia 20 maja roku poprzedzajàcego
rok bud˝etowy, przedstawia ministrowi w∏aÊ-
ciwemu do spraw finansów publicznych
propozycj´ wysokoÊci Êrodków na finanso-
wanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z po-
dzia∏em tych Êrodków mi´dzy poszczególne
województwa.

5. W celu ustalenia propozycji wysokoÊci Êrod-
ków na finansowanie zespo∏ów ratownictwa
medycznego z uwzgl´dnieniem podzia∏u
mi´dzy poszczególne województwa nale˝y
kolejno obliczyç:
1) dla ka˝dego województwa — sum´:

a) iloczynu liczby zespo∏ów podstawo-
wych w tym województwie i wskaêni-
ka kosztów ca∏odobowego utrzymania
zespo∏u podstawowego stanowiàcego
0,75 kosztów ca∏odobowego utrzyma-
nia zespo∏u specjalistycznego oraz

b) liczby zespo∏ów specjalistycznych
— zwanà dalej „unormowanà liczbà ze-
spo∏ów”;

2) sum´ unormowanej liczby zespo∏ów
∏àcznie dla wszystkich województw;

3) dla ka˝dego województwa — udzia∏ pro-
centowy unormowanej liczby zespo∏ów
w sumie, o której mowa w pkt 2.

6. Liczby zespo∏ów, o których mowa w ust. 5
pkt 1, ustala si´ na podstawie planów,
uwzgl´dniajàc wspó∏czynniki stanowiàce
stosunek okresu funkcjonowania zespo∏u ra-
townictwa medycznego w danym roku do
ca∏ego roku.”,

c) dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. W terminie okreÊlonym w art. 120 ust. 1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych przekazuje Pre-
zesowi Narodowego Funduszu Zdrowia in-
formacj´ o wysokoÊci Êrodków na finanso-
wanie, o którym mowa w ust. 1, które b´dà
uj´te w projekcie ustawy bud˝etowej.

8. WysokoÊç Êrodków na finansowanie zespo-
∏ów ratownictwa medycznego dla danego
województwa stanowi iloczyn Êrodków
ustalonych w ustawie bud˝etowej z przezna-
czeniem na finansowanie zadaƒ zespo∏ów
ratownictwa medycznego i udzia∏u procen-
towego, o którym mowa w ust. 5 pkt 3.”;

10) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. 1. Âwiadczenia opieki zdrowotnej udzie-
lane przez szpitalne oddzia∏y ratunko-
we oraz jednostki organizacyjne szpi-
tali wyspecjalizowane w zakresie
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych
niezb´dnych dla ratownictwa medycz-
nego sà finansowane na zasadach
i w trybie okreÊlonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych, w ra-
mach Êrodków okreÊlonych w planie
finansowym Narodowego Funduszu
Zdrowia.

2. Finansowanie Êwiadczeƒ opieki zdro-
wotnej udzielanych pacjentowi urazo-
wemu odbywa si´ oddzielnie dla ka˝-
dego zakresu tych Êwiadczeƒ, na zasa-
dach i w trybie okreÊlonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych, w ra-
mach Êrodków okreÊlonych w planie
finansowym Narodowego Funduszu
Zdrowia.”;

11) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, inni w∏aÊ-

ciwi ministrowie, podmiot, który utworzy∏ za-
k∏ad opieki zdrowotnej, wojewodowie oraz
jednostki samorzàdu terytorialnego mogà fi-
nansowaç lub dofinansowaç nak∏ady na inwe-
stycje zwiàzane z dzia∏alnoÊcià:
1) zespo∏ów ratownictwa medycznego —

w liczbie w∏aÊciwej dla zapewnienia para-
metrów czasu okreÊlonych w art. 24;

2) szpitalnych oddzia∏ów ratunkowych oraz
centrów urazowych;

3) stanowisk pracy dyspozytorów medycz-
nych.”.

Art. 2. Do czasu zorganizowania centrum powia-
damiania ratunkowego w sposób okreÊlony w usta-
wie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝a-
rowej, dysponent jednostki zatrudnia dyspozytora
medycznego albo zawiera z nim umow´ cywilno-
prawnà.

Art. 3. Do dnia 31 grudnia 2013 r., centrum urazo-
wym jest umieszczona w wojewódzkim planie dzia∏a-
nia systemu okreÊlonym w art. 21 ustawy, o której
mowa w art. 1, wydzielona funkcjonalnie cz´Êç szpita-
la, w którym dzia∏a szpitalny oddzia∏ ratunkowy,
w której to cz´Êci specjalistyczne oddzia∏y sà powiàza-
ne ze sobà organizacyjnie oraz zakresem zadaƒ,
w sposób pozwalajàcy na szybkie i specjalistyczne
diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego, w ro-
zumieniu art. 3 pkt 12 ustawy, o której mowa w art. 1,
pod warunkiem spe∏niania wymagaƒ okreÊlonych
w art. 39b pkt 1, 2, pkt 3 lit. a—c i pkt 4 oraz co naj-
mniej trzech z wymagaƒ okreÊlonych w art. 39b
pkt 3 lit. d tej ustawy. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404
oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu
obliczania wartoÊci pomocy publicznej udzielanej
w ró˝nych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 oraz
z 2006 r. Nr 183, poz. 1355) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) stopie bazowej — nale˝y przez to rozumieç
stop´ oprocentowania okresowo ustalanà
przez Komisj´ Europejskà na podstawie
obiektywnych kryteriów, publikowanà
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stopie referencyjnej — nale˝y przez to rozu-
mieç, stosowanà zast´pczo do stopy rynko-
wej, stop´ oprocentowania równà sumie
stopy bazowej i odpowiedniej mar˝y ustalo-
nej przez Komisj´ Europejskà1);”,

c) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) stopie dyskontowej — nale˝y przez to rozu-
mieç stop´ oprocentowania równà stopie
bazowej podwy˝szonej o 1 punkt procen-
towy;”,

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) czynniku dyskontujàcym — nale˝y przez to
rozumieç czynnik równy

okreÊlajàcy, ˝e bie˝àca wartoÊç p∏atnoÊci
wynosi

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
PV — wartoÊç bie˝àcà p∏atnoÊci,
F — wartoÊç p∏atnoÊci dokonywanej

w okresie, dla którego dokonuje si´
dyskontowania,

rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà w u∏am-
ku dziesi´tnym obowiàzujàcà w dniu
udzielenia pomocy,

n — numer okresu, dla którego dokonuje
si´ dyskontowania;”,

e) uchyla si´ pkt 6,

f) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) okresie p∏atnoÊci — nale˝y przez to rozu-
mieç okres p∏atnoÊci wyra˝ony w dniach,
miesiàcach, kwarta∏ach, pó∏roczach lub la-
tach, stosowany odpowiednio do zaistnia∏ej
sytuacji, w odpowiednich wzorach, o któ-
rych mowa w § 4, z wy∏àczeniem pkt 13—18;
w przypadku gdy okres p∏atnoÊci jest inny
ni˝ rok, nale˝y rozliczyç odpowiednie stopy
(r, rp, rd) na krótsze okresy i tak dla:

stopa · liczba dnia) n wyra˝anego w dniach: ————————, 
365

1b) n wyra˝anego w miesiàcach: stopa · —,12

1c) n wyra˝anego w kwarta∏ach: stopa ·  —,4

1d) n wyra˝anego w pó∏roczach: stopa ·  —;”,2

g) dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) ma∏ych i Êrednich przedsi´biorcach — nale-
˝y przez to rozumieç ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorców wed∏ug kryteriów okreÊlo-
nych w za∏àczniku I do rozporzàdzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia
2008 r. uznajàcego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastoso-
waniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporzà-
dzenie w sprawie wy∏àczeƒ blokowych)
(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. EDB, z zastrze˝eniem § 5, ustala si´ nast´pu-
jàco:

1) dla dotacji — jest równy kwocie dotacji;

2) dla ulgi podatkowej — jest równy:

a) w przypadku obni˝enia wysokoÊci po-
datku, w szczególnoÊci: zwolnienia z po-
datku, odliczenia, obni˝ki albo zmniejsze-
nia podatku — ró˝nicy mi´dzy kwotà po-
datku nale˝nego bez uwzgl´dnienia ulgi
a kwotà podatku po jej uwzgl´dnieniu,

b) w przypadku obni˝enia podstawy opo-
datkowania, w szczególnoÊci zwolnie-
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z dnia 17 lipca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu obliczania wartoÊci pomocy publicznej
udzielanej w ró˝nych formach

———————
1) Mar˝e te sà okreÊlone w komunikacie Komisji w sprawie

zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskonto-
wych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).
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nia dochodu w podatku dochodowym
— ró˝nicy mi´dzy kwotà podatku nale˝-
nego bez uwzgl´dnienia obni˝enia pod-
stawy opodatkowania a kwotà podatku
po jej obni˝eniu;

3) dla dokapitalizowania beneficjenta pomo-
cy lub podmiotu ubiegajàcego si´ o po-
moc przez nabywanie lub obejmowanie
akcji (udzia∏ów):

a) w przypadku gdy obejmowane akcje sà
notowane na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu —
jest równy ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià
wniesionego wk∏adu pieni´˝nego lub
niepieni´˝nego a wartoÊcià rynkowà
obj´tych akcji,

b) w przypadku gdy sà obejmowane
udzia∏y lub akcje nienotowane na rynku
papierów wartoÊciowych, a do oblicze-
nia wartoÊci rynkowej akcji lub udzia-
∏ów stosuje si´ metod´ ksi´gowà, spo-
sób obliczania jest nast´pujàcy:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

D — wielkoÊç wk∏adu pieni´˝nego lub
wk∏adu niepieni´˝nego,

E — wielkoÊç kapita∏u w∏asnego,
n — liczb´ akcji lub udzia∏ów przed do-

kapitalizowaniem,
nd — liczb´ akcji lub udzia∏ów obejmo-

wanych w wyniku dokapitalizo-
wania,

c) w przypadku gdy beneficjentem pomo-
cy lub podmiotem ubiegajàcym si´
o pomoc jest przedsi´biorca znajdujàcy
si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej we-
d∏ug kryteriów okreÊlonych przez Komi-
sj´ Europejskà2) — jest równy nominal-
nej wartoÊci wk∏adu pieni´˝nego lub
wk∏adu niepieni´˝nego;

4) dla zwolnienia od wp∏at z zysku w przed-
si´biorstwie paƒstwowym, jednoosobo-
wej spó∏ce Skarbu Paƒstwa lub spó∏ce,
w której wszystkie akcje (udzia∏y) sà w∏as-
noÊcià Skarbu Paƒstwa, z wyjàtkiem akcji
(udzia∏ów) nieodp∏atnie udost´pnionych
pracownikom na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach — jest równy
wartoÊci wp∏aty z zysku obj´tej tym zwol-
nieniem;

5) dla po˝yczki lub kredytu preferencyjnego
— jest równy ró˝nicy mi´dzy zdyskonto-
wanà wartoÊcià odsetek od analogicznej
po˝yczki lub kredytu udzielanego na wa-
runkach rynkowych a zdyskontowanà war-
toÊcià odsetek p∏aconych od po˝yczki lub
kredytu preferencyjnego; gdy ustalenie

rynkowej stopy procentowej napotyka
znaczne trudnoÊci, wartoÊç odsetek odpo-
wiadajàcà warunkom rynkowym dla po-
˝yczki lub kredytu ustala si´ przy zastoso-
waniu stopy referencyjnej, wówczas
w przypadku po˝yczek lub kredytów wy-
mienionych w lit. a—g sposób obliczania
jest nast´pujàcy:

a) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych
w systemie równej raty kapita∏owej:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci,
r — stop´ referencyjnà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
rp — preferencyjnà stop´ procentowà

kredytu lub po˝yczki wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

i — kolejny okres p∏atnoÊci,

b) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych
w systemie równej raty kapita∏owej
z karencjà sp∏aty kapita∏u:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci i karen-

cji,
r — stop´ referencyjnà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
rp — preferencyjnà stop´ procentowà

kredytu lub po˝yczki wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

T — liczb´ okresów karencji,
i — kolejny okres p∏atnoÊci,

c) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych
w systemie równej raty kapita∏owej z ka-
rencjà sp∏aty kapita∏u i odsetek:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci i karen-

cji,
r — stop´ referencyjnà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,

———————
2) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspól-

notowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowa-
nia i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).
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rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

rp — preferencyjnà stop´ procentowà
kredytu lub po˝yczki wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

T — liczb´ okresów karencji,
i — kolejny okres p∏atnoÊci,

d) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych
w systemie równej raty:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci,
r — stop´ referencyjnà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
rp — preferencyjnà stop´ procentowà

kredytu lub po˝yczki wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

i — kolejny okres p∏atnoÊci,

e) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych
w systemie równej raty z karencjà sp∏a-
ty kapita∏u:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci i karen-

cji,
r — stop´ referencyjnà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
rp — preferencyjnà stop´ procentowà

kredytu lub po˝yczki wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

T — liczb´ okresów karencji,
i — kolejny okres p∏atnoÊci,

f) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych w sys-
temie równej raty z karencjà sp∏aty kapita-
∏u i odsetek:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci i karen-

cji,

r — stop´ referencyjnà wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

rp — preferencyjnà stop´ procentowà
kredytu lub po˝yczki wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

T — liczb´ okresów karencji,
i — kolejny okres p∏atnoÊci,

g) dla kredytu dyskontowego lub po˝yczki
dyskontowej:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
rp — preferencyjnà stop´ procentowà

kredytu lub po˝yczki wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym;

6) dla umorzenia po˝yczki lub kredytu prefe-
rencyjnego — jest równy kwocie umorze-
nia;

7) dla dop∏aty do oprocentowania kredytu —
jest równy:

a) w przypadku dop∏aty jednorazowej —
kwocie dop∏aty,

b) w przypadku gdy dop∏aty sà roz∏o˝one
w czasie — zdyskontowanej kwocie do-
p∏aty i jest wyra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

N — liczb´ okresów, w których sà prze-
kazywane dop∏aty do oprocento-
wania,

Fi — wysokoÊç dop∏aty w danym okre-
sie,

rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

i — kolejny okres dop∏aty;

8) dla por´czenia i gwarancji indywidual-
nych:

a) gdy mo˝liwe jest ustalenie wartoÊci ryn-
kowej op∏aty prowizyjnej za udzielenie
analogicznego por´czenia lub gwarancji
— jest równy ró˝nicy mi´dzy zdyskonto-
wanà wartoÊcià rynkowej op∏aty prowi-
zyjnej za udzielenie analogicznego por´-
czenia lub gwarancji a zdyskontowanà
wartoÊcià op∏aty prowizyjnej zap∏aconej
za udzielenie por´czenia lub gwarancji,

b) gdy nie jest mo˝liwe ustalenie wartoÊci
rynkowej op∏aty prowizyjnej za udziele-
nie analogicznego por´czenia lub gwa-
rancji — jest równy ró˝nicy mi´dzy
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zdyskontowanà wartoÊcià odsetek od
po˝yczki, kredytu lub innego zobowià-
zania uzyskanego na warunkach rynko-
wych bez por´czenia lub gwarancji
a zdyskontowanà wartoÊcià odsetek od
po˝yczki, kredytu lub innego zobowià-
zania uzyskanego dzi´ki udzieleniu po-
r´czenia lub gwarancji, pomniejszonà
o wartoÊç op∏aty prowizyjnej zap∏aconej
za udzielenie por´czenia lub gwarancji;
gdy ustalenie rynkowej stopy procento-
wej napotyka znaczne trudnoÊci, war-
toÊç odsetek odpowiadajàcà warunkom
rynkowym ustala si´ przy zastosowaniu
stopy referencyjnej,

c) w przypadku gwarancji i por´czeƒ
udzielanych ma∏ym i Êrednim przedsi´-
biorcom — mo˝e byç obliczony jako ró˝-
nica mi´dzy zdyskontowanà wartoÊcià
op∏aty prowizyjnej obliczonej przy za-
stosowaniu bezpiecznej stawki rocznej
ustalonej przez Komisj´ Europejskà3),
w∏aÊciwej dla klasy ratingu przedsi´-
biorcy, a zdyskontowanà wartoÊcià
op∏aty prowizyjnej zap∏aconej za udzie-
lenie por´czenia lub gwarancji;

9) dla por´czenia i gwarancji udzielanych
w ramach programu pomocowego, o ile
w danym programie pomocowym nie
okreÊlono inaczej:

a) jest równy ró˝nicy mi´dzy zdyskonto-
wanà wartoÊcià op∏aty prowizyjnej obli-
czonej przy zastosowaniu stawki, za-
pewniajàcej pokrycie normalnego ryzy-
ka zwiàzanego z por´czeniem i gwaran-
cjà, jak równie˝ kosztów administracyj-
nych programu oraz zwrotu z kapita∏u,
która zosta∏aby okreÊlona w równowa˝-
nym programie niestanowiàcym pro-
gramu pomocowego wed∏ug kryteriów
okreÊlonych przez Komisj´ Europejskà4),
a zdyskontowanà wartoÊcià op∏aty pro-
wizyjnej zap∏aconej za udzielenie por´-
czenia lub gwarancji,

b) w przypadku ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorców — mo˝e byç obliczony jako
ró˝nica mi´dzy zdyskontowanà wartoÊ-
cià op∏aty prowizyjnej obliczonej przy
zastosowaniu bezpiecznej stawki rocz-
nej ustalonej przez Komisj´ Europej-
skà3), w∏aÊciwej dla klasy ratingu przed-
si´biorcy, a zdyskontowanà wartoÊcià
op∏aty prowizyjnej zap∏aconej za udzie-
lenie por´czenia lub gwarancji;

10) dla odstàpienia od dochodzenia wierzytel-
noÊci — jest równy wartoÊci wierzytelnoÊ-
ci;

11) dla zaniechania poboru podatku — jest
równy niepobranej kwocie podatku;

12) dla umorzenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci za-
leg∏oÊci podatkowych, odsetek za zw∏ok´,
op∏aty prolongacyjnej, zaleg∏oÊci z tytu∏u
innego Êwiadczenia pieni´˝nego, innych
Êwiadczeƒ pieni´˝nych — jest równy
kwocie umorzenia;

13) dla roz∏o˝enia na raty zap∏aty podatku lub
innego Êwiadczenia pieni´˝nego stano-
wiàcego Êrodki publiczne przed up∏ywem
terminu jego p∏atnoÊci — jest wyra˝ony
wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ki — kwot´ raty podatku lub innego
Êwiadczenia p∏atnego w danym
okresie,

Li — liczb´ dni od dnia nast´pnego po
up∏ywie terminu p∏atnoÊci podatku
lub innego Êwiadczenia do momen-
tu p∏atnoÊci danej raty,

r — stop´ referencyjnà wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

ro — stop´ naliczania op∏aty prolongacyj-
nej, a w przypadku niestosowania
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.5)) innà stop´ oprocento-
wania naliczanà w dniu udzielenia
pomocy, wyra˝onà w u∏amku dzie-
si´tnym; w razie nienaliczania op∏a-
ty prolongacyjnej lub innej stopy
oprocentowania ro = 0,

G — liczb´ rat,
i — oznaczenie kolejnej raty;

14) dla roz∏o˝enia na raty zap∏aty odsetek
okreÊlonych w decyzji, o której mowa
w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa, lub in-
nego Êwiadczenia pieni´˝nego stanowià-
cego Êrodki publiczne, gdy nie jest okreÊ-
lony termin jego p∏atnoÊci — jest wyra˝o-
ny wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ki — kwot´ raty Êwiadczenia p∏atnego
w danym okresie,

———————
3) Bezpieczna stawka roczna jest okreÊlona w pkt 3.3 ob-

wieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE do pomocy paƒstwa w formie gwarancji 
(Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10, z póên. zm.).

4) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 3.4 obwieszczenia Komisji
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomo-
cy paƒstwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155
z 20.06.2008, str. 10, z póên. zm.).

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.
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Li — liczb´ dni od daty udzielenia pomo-
cy do momentu p∏atnoÊci danej ra-
ty,

r — stop´ referencyjnà wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

ro — stop´ naliczania op∏aty prolonga-
cyjnej, a w przypadku niestosowa-
nia przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa innà stop´ oprocentowa-
nia naliczanà w dniu udzielenia po-
mocy, wyra˝onà w u∏amku dziesi´t-
nym; w razie nienaliczania op∏aty
prolongacyjnej lub innej stopy
oprocentowania ro = 0,

G — liczb´ rat,
i — oznaczenie kolejnej raty;

15) dla odroczenia terminu p∏atnoÊci podatku
lub innego Êwiadczenia pieni´˝nego sta-
nowiàcego Êrodki publiczne przed up∏y-
wem terminu jego p∏atnoÊci — jest wyra-
˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

K — kwot´ odroczonego podatku lub in-
nego Êwiadczenia,

L — liczb´ dni odroczenia od dnia na-
st´pnego po up∏ywie terminu p∏at-
noÊci podatku lub innego Êwiadcze-
nia do momentu p∏atnoÊci,

r — stop´ referencyjnà wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

ro — stop´ naliczania op∏aty prolonga-
cyjnej, a w przypadku niestosowa-
nia przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa innà stop´ oprocentowa-
nia naliczanà w dniu udzielenia po-
mocy, wyra˝onà w u∏amku dziesi´t-
nym; w razie nienaliczania op∏aty
prolongacyjnej lub innej stopy
oprocentowania ro = 0;

16) dla odroczenia terminu p∏atnoÊci odsetek
okreÊlonych w decyzji, o której mowa
w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa, lub in-
nego Êwiadczenia pieni´˝nego stanowià-
cego Êrodki publiczne, gdy nie jest okreÊ-
lony termin jego p∏atnoÊci — jest wyra˝o-
ny wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

K — kwot´ odroczonego Êwiadczenia,
L — liczb´ dni od daty udzielenia pomo-

cy do momentu p∏atnoÊci,
r — stop´ referencyjnà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
ro — stop´ naliczania op∏aty prolonga-

cyjnej, a w przypadku niestosowa-
nia przepisów ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa innà stop´ oprocentowa-
nia naliczanà w dniu udzielenia po-
mocy, wyra˝onà w u∏amku dziesi´t-
nym; w razie nienaliczania op∏aty
prolongacyjnej lub innej stopy
oprocentowania ro = 0;

17) dla roz∏o˝enia na raty zap∏aty zaleg∏oÊci
podatkowej lub innego zaleg∏ego Êwiad-
czenia pieni´˝nego stanowiàcego Êrodki
publiczne, wraz z odsetkami za zw∏ok´ —
jest wyra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ki — kwot´ raty zaleg∏oÊci podatkowej
lub innego zaleg∏ego Êwiadczenia,
wraz z odsetkami za zw∏ok´, p∏atne-
go w danym okresie,

Li — dla zaleg∏oÊci podatkowej liczb´ dni
od dnia nast´pnego po dniu z∏o˝e-
nia wniosku do momentu p∏atnoÊci
danej raty, a dla innego zaleg∏ego
Êwiadczenia pieni´˝nego liczb´ dni
od dnia, w którym zaprzestano nali-
czania odsetek za zw∏ok´, do mo-
mentu p∏atnoÊci danej raty,

r — stop´ referencyjnà wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

Pi — kwot´ op∏aty prolongacyjnej nali-
czonej od danej raty, a w przypadku
niestosowania przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa kwot´ innej op∏aty
(odsetek) naliczonej od danej raty;
w razie nienaliczania op∏aty prolon-
gacyjnej lub innej op∏aty (odsetek)
Pi = 0,

G — liczb´ rat,
i — oznaczenie kolejnej raty;

18) dla odroczenia zap∏aty zaleg∏oÊci podat-
kowej lub innego zaleg∏ego Êwiadczenia
pieni´˝nego stanowiàcego Êrodki pu-
bliczne, wraz z odsetkami za zw∏ok´ —
jest wyra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
K — kwot´ zaleg∏oÊci podatkowej lub in-

nego zaleg∏ego Êwiadczenia, wraz
z odsetkami za zw∏ok´,

L — dla zaleg∏oÊci podatkowej liczb´ dni
od dnia nast´pnego po dniu z∏o˝e-
nia wniosku do momentu p∏atno-
Êci, a dla innego zaleg∏ego Êwiad-
czenia pieni´˝nego liczb´ dni od
dnia, w którym zaprzestano nalicza-
nia odsetek za zw∏ok´, do momentu
p∏atnoÊci,

r — stop´ referencyjnà wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym, 
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P — kwot´ naliczonej op∏aty prolonga-
cyjnej, a w przypadku niestosowa-
nia przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa kwot´ innej naliczonej
op∏aty (odsetek); w razie nienalicza-
nia op∏aty prolongacyjnej lub innej
op∏aty (odsetek) P = 0;

19) dla zbycia mienia b´dàcego w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa lub jednostek samorzà-
du terytorialnego na warunkach korzyst-
niejszych od oferowanych na rynku —
jest wyra˝ony wzorem:

EDB = MV – P,

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

MV — wartoÊç rynkowà,
P — zap∏aconà cen´;

20) dla oddania do korzystania mienia b´dà-
cego w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa lub jed-
nostek samorzàdu terytorialnego na wa-
runkach korzystniejszych od oferowa-
nych na rynku — jest wyra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

M — okres korzystania z mienia,
Or — odp∏atnoÊç za korzystanie wed∏ug

cen rynkowych,
Op — odp∏atnoÊç poniesionà za korzysta-

nie,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
i — kolejny okres p∏atnoÊci;

21) dla przyspieszonej amortyzacji — jest wy-
ra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

APi — ∏àcznà wartoÊç odpisów amorty-
zacyjnych stanowiàcych pomoc
publicznà, ustalanych dla celów
podatkowych, i zrównanych z nimi
innych zwolnieƒ, odliczeƒ, obni˝ek
lub zmniejszeƒ dochodu, przewi-
dywanych do dokonania w danym
okresie,

Ai — wartoÊç niestanowiàcego pomocy
odpisu amortyzacyjnego, jakiego
dokona∏by beneficjent pomocy
lub podmiot ubiegajàcy si´ o po-
moc w danym okresie,

i — kolejny okres amortyzacji,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
T — liczb´ okresów amortyzowania da-

nego Êrodka dla metody amortyza-
cji stanowiàcej pomoc publicznà,

t — stawk´ podatkowà,

R — liczb´ okresów amortyzowania da-
nego Êrodka dla amortyzacji niesta-
nowiàcej pomocy publicznej;

22) dla jednorazowego odpisu amortyzacyj-
nego:

a) stanowiàcego pe∏nà wartoÊç Êrodka
trwa∏ego — jest wyra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznacza-
jà:
AP — wartoÊç jednorazowego odpisu

amortyzacyjnego stanowiàcego
pomoc publicznà, ustalanà dla
celów podatkowych,

Ai — wartoÊç niestanowiàcego po-
mocy odpisu amortyzacyjnego,
jakiego dokona∏by beneficjent
pomocy lub podmiot ubiegajàcy
si´ o pomoc w danym okresie,

i — kolejny okres amortyzacji, 
t — stawk´ podatkowà,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà

w u∏amku dziesi´tnym,
R — liczb´ okresów amortyzowania

danego Êrodka dla amortyzacji
niestanowiàcej pomocy publicz-
nej,

b) stanowiàcego cz´Êç wartoÊci Êrodka
trwa∏ego — jest wyra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznacza-
jà:
AP1 — wartoÊç jednorazowego odpisu

amortyzacyjnego stanowiàce-
go pomoc publicznà, ustalanà
dla celów podatkowych,

Api — wartoÊç odpisu amortyzacyjne-
go ustalonà po odliczeniu jed-
norazowego odpisu, ustalanà
dla celów podatkowych w da-
nym okresie,

Ai — wartoÊç niestanowiàcego po-
mocy odpisu amortyzacyjnego,
jakiego dokona∏by beneficjent
pomocy lub podmiot ubiegajà-
cy si´ o pomoc w danym okre-
sie,

i — kolejny okres amortyzacji,
T — liczb´ okresów amortyzowania

danego Êrodka dla metody
amortyzacji stanowiàcej pomoc
publicznà,

z — okres, w którym dokonywany
jest odpis amortyzacyjny w dru-
gim roku amortyzacji stanowià-
cej pomoc publicznà,

t — stawk´ podatkowà,
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rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

R — liczb´ okresów amortyzowania
danego Êrodka dla amortyzacji
niestanowiàcej pomocy publicz-
nej.”;

3) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W przypadku gdy pomoc jest roz∏o˝ona w cza-
sie, w szczególnoÊci gdy pomoc jest udzielana
w formie po˝yczki lub kredytu preferencyjne-
go, a tak˝e dotacji przekazywanej w transzach,
przy obliczaniu EDB uwzgl´dnia si´ zdyskonto-
wanà kwot´ tej pomocy.

2. Pomocy udzielanej w formach, o których mo-
wa w § 4 pkt 13—18, nie dyskontuje si´.”;

4) w § 7a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy ustalaniu wartoÊci pomocy udzielonej
spó∏ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, koman-

dytowej albo komandytowo-akcyjnej nale˝y
uwzgl´dniç sum´ wartoÊci pomocy udzielonej:
1) tej spó∏ce;
2) podmiotom b´dàcym odpowiednio wspól-

nikiem spó∏ki cywilnej, jawnej, partnerskiej,
komplementariuszem spó∏ki komandytowej
albo komandytowo-akcyjnej, nieb´dàcym
akcjonariuszem, w zakresie, w jakim pomoc
ta zosta∏a udzielona w zwiàzku z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci gospodarczej przez t´
spó∏k´.”;

5) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla pomocy udzielanej w formach, o których
mowa w § 4 pkt 2, 8, 9, 13—18, 21 oraz 22,
przyjmuje si´, ˝e EDN jest równy EDB.”.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
20 maja 2009 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu,
trybu i terminów opracowania materia∏ów do projek-
tu ustawy bud˝etowej na rok 2010 (Dz. U. Nr 80,
poz. 673) w § 6:

1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie: 

„W terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzy-
mania pisma przekazujàcego wst´pne kwoty wy-
datków na rok 2010, o których mowa w § 3 ust. 2,
dysponenci przed∏o˝à Ministrowi Finansów pro-
jekt bud˝etu w danej cz´Êci bud˝etu paƒstwa, we-
d∏ug formularzy oznaczonych symbolami:”;

2) ust. 10 i 11 otrzymujà brzmienie:

„10. Formularz BW ministrowie i wojewodowie,
nie póêniej ni˝ na 3 dni przed up∏ywem termi-
nu, o którym mowa w ust. 1, w cz´Êci dotyczà-
cej wydatków przeznaczonych na finansowa-
nie projektów z udzia∏em Êrodków Unii
Europejskiej oraz Êrodków z Mechanizmów
Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Wspó∏pracy, o którym mowa w art. 5
ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach publicznych,
przedstawiajà, w podziale na poszczególne
programy operacyjne, ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw rozwoju regionalnego w celu
uzyskania akceptacji.

11. Formularze: PR i PR-Z dysponenci wspó∏-
realizujàcy programy wieloletnie przedsta-
wiajà równie˝ koordynatorom programów
wieloletnich w terminie 3 dni przed up∏ywem
terminu, o którym mowa w ust. 1.”;

3) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Dysponenci bioràcy udzia∏ w realizacji pro-
gramów operacyjnych i inicjatyw wspólnoto-
wych finansowanych z funduszy struktural-
nych, Funduszu SpójnoÊci oraz Mechani-
zmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego
Programu Wspó∏pracy, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach
publicznych, informacj´ o wydatkach prze-
znaczonych w ramach danej cz´Êci bud˝eto-
wej na realizacj´ poszczególnych programów
operacyjnych przedstawiajà dysponentowi
pe∏niàcemu funkcj´ Instytucji Zarzàdzajàcej
programem, a w przypadku regionalnych
programów operacyjnych tak˝e dysponento-
wi pe∏niàcemu funkcj´ koordynatora progra-
mów regionalnych, na formularzach: F-NSS,
F-SPO, PB, PZ-UE, F-REF oraz PF-UE, nie póê-
niej ni˝ na 3 dni przed up∏ywem terminu,
o którym mowa w ust. 1.”;

4) po ust. 13 dodaje si´ ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Dysponent pe∏niàcy funkcj´ Instytucji Zarzà-
dzajàcej programem, a w przypadku regio-
nalnych programów operacyjnych tak˝e
dysponent pe∏niàcy funkcj´ koordynatora
programów regionalnych przekazuje Mini-
strowi Finansów formularze, o których mo-
wa w ust. 13, zbiorczo w zakresie zarzàdza-
nego/koordynowanego programu w ciàgu
4 dni po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 1.”;

5) w ust. 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie: 

„W terminie 18 dni kalendarzowych od dnia otrzy-
mania pisma przekazujàcego wst´pne kwoty wy-
datków na rok 2010, o których mowa w § 3 ust. 2,
dysponenci przed∏o˝à Ministrowi Finansów pro-
jekt bud˝etu zadaniowego, o którym mowa
w § 2 ust. 2, wed∏ug formularzy oznaczonych sym-
bolami:”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 lipca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu, trybu i terminów opracowania materia∏ów
do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2010

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.
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Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja
2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91,
poz. 740) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Nazw´ produktu, firm´ paczkujàcego, zleca-
jàcego paczkowanie, sprowadzajàcego lub importera
oraz ich adresy, a tak˝e iloÊç nominalnà produktu po-
daje si´ na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub
przywieszce trwale z∏àczonej z towarem paczkowa-
nym.

2. Na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub
przywieszce trwale z∏àczonej z towarem paczkowa-
nym oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, mo-
˝e byç podana pojemnoÊç opakowania. W przypadku
zamieszczenia na opakowaniu jednostkowym infor-
macji o jego pojemnoÊci wskazanie wielkoÊci poprze-
dza si´ okreÊleniem „pojemnoÊç opakowania”.

§ 2. 1. IloÊç nominalnà produktu w opakowaniu,
w zale˝noÊci od konsystencji danego produktu, wyra-
˝a si´ w jednostkach:

1) obj´toÊci — w przypadku konsystencji p∏ynnej;

2) masy — w przypadku konsystencji sta∏ej, pó∏p∏yn-
nej, mazistej, stanowiàcej mieszanin´ sta∏ej i p∏yn-
nej albo stanowiàcej cz´Êç sta∏à z mieszaniny sta-
∏ej i p∏ynnej;

3) stosowanych powszechnie w praktyce handlowej
dla danych towarów paczkowanych, w szczegól-
noÊci iloÊç nominalna produktu o konsystencji

p∏ynnej mo˝e byç wyra˝ana w jednostkach masy,
a produktu o konsystencji sta∏ej lub pó∏p∏ynnej
w jednostkach obj´toÊci, je˝eli u˝yte jednostki b´-
dà stanowiç dok∏adnà i wystarczajàcà informacj´
dla nabywcy towaru paczkowanego.

2. Nazwy i oznaczenia jednostek miar stosowane
w oznakowaniu towarów paczkowanych okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Minimalnà wysokoÊç cyfr i liter w oznakowaniu
iloÊci nominalnej towaru paczkowanego okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

4. Oznakowanie iloÊci nominalnej towaru paczko-
wanego mo˝e byç poprzedzone dodatkowym napi-
sem, odpowiednio: „obj´toÊç netto”, „masa netto”
lub „zawartoÊç netto”.

5. WartoÊç liczbowa iloÊci nominalnej towaru
paczkowanego mo˝e zawieraç u∏amek dziesi´tny z nie
wi´cej ni˝ trzema cyframi po przecinku.

§ 3. 1. Na wyrobach aerozolowych, w rozumieniu
§ 3 pkt 1 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegó∏owych wyma-
gaƒ, jakim powinny odpowiadaç wyroby aerozolowe
(Dz. U. Nr 263, poz. 2199), umieszcza si´ informacj´
o ca∏kowitej pojemnoÊci pojemnika.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna
byç podana w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci co do
jej treÊci, w szczególnoÊci tak, aby nie zosta∏a uznana
za informacj´ o nominalnej obj´toÊci zawartoÊci po-
jemnika.

3. W przypadku wyrobów aerozolowych oznacze-
nie na pojemniku masy netto ich zawartoÊci nie jest
wymagane.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Gospodarki: W. Pawlak

1010

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) 

z dnia 20 lipca 2009 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych oznakowaƒ towarów paczkowanych2)

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporzàdzenie w zakresie swojej regulacji doko-
nuje wdro˝enia:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2007/45/WE z dnia 5 wrzeÊnia 2007 r. ustanawiajàcej za-
sady dotyczàce nominalnych iloÊci produktów w opako-
waniach jednostkowych, uchylajàcej dyrektywy Rady
75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniajàcej dyrektyw´
Rady 76/211/EWG (Dz. Urz. WE L 247 z 21.09.2007,
str. 17);

2) dyrektywy Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r.
w sprawie zbli˝ania ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkow-
skich odnoszàcych si´ do paczkowania wed∏ug masy
lub obj´toÊci niektórych produktów w opakowaniach
jednostkowych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3,
str. 91).

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 11 paêdziernika 2005 r.
w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych oznako-
waƒ towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760),
które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 7 maja
2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740).



Dziennik Ustaw Nr 122 — 8938 — Poz. 1010

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 lipca 2009 r. (poz. 1010)

Za∏àcznik nr 1

NAZWY I OZNACZENIA JEDNOSTEK MIAR STOSOWANE W OZNAKOWANIU 
TOWARÓW PACZKOWANYCH

Nazwa jednostki miary Oznaczenie jednostki miary

Masa: miligram
gram
kilogram

Obj´toÊç: mililitr
centylitr
litr
centymetr szeÊcienny
decymetr szeÊcienny

mg
g
kg
ml lub mL
cl lub cL
I lub L
cm3

dm3

Za∏àcznik nr 2

MINIMALNA WYSOKOÂå CYFR I LITER W OZNAKOWANIU ILOÂCI NOMINALNEJ 
TOWARU PACZKOWANEGO

IloÊç nominalna towaru paczkowanego [g] lub [ml] Minimalna wysokoÊç cyfr i liter [mm]

do 50
powy˝ej 50 do 200

powy˝ej 200 do 1 000
powy˝ej 1 000

2
3
4
6
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Na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100,
poz. 696, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochro-
ny lotnictwa cywilnego, zwany dalej „Krajowym Pro-
gramem Szkolenia”, okreÊla sposób organizacji i pro-
wadzenia szkoleƒ w zakresie ochrony lotnictwa cywil-
nego przed aktami bezprawnej ingerencji, a w szcze-
gólnoÊci:

1) organizacj´ i funkcjonowanie systemu szkolenia
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

2) metodologi´ prowadzenia szkoleƒ w zakresie
ochrony lotnictwa cywilnego;

3) kryteria i sposób selekcji, kwalifikacji, certyfikacji
oraz motywacji personelu zatrudnionego w dzie-
dzinie ochrony lotnictwa cywilnego.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa Cywilne-
go — rozumie si´ przez to Krajowy Program
Ochrony Lotnictwa Cywilnego, ustalony rozporzà-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnic-
twa Cywilnego realizujàcego zasady ochrony lot-
nictwa (Dz. U. Nr 116, poz. 803 oraz z 2009 r. Nr 94,
poz. 769);

2) cyklu szkoleniowym — rozumie si´ przez to okres
obejmujàcy dwa lata kalendarzowe, w czasie któ-
rego prowadzone sà szkolenia dla osób, o których
mowa w § 5 pkt 6, trwajàcy co najmniej 10 miesi´-
cy, jednak nie d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy;

3) podmiocie prowadzàcym szkoleniowà dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie ochrony lotnictwa cywil-
nego — rozumie si´ przez to podmiot, który spe∏-
nia wymagania formalne do przeprowadzenia
szkoleƒ w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
o których mowa w rozporzàdzeniu;

4) pomocy dydaktycznej — rozumie si´ przez to za-
plecze dydaktyczne organizatora szkolenia
uwzgl´dniajàce w szczególnoÊci wyposa˝enie

specjalistyczne sal i obiektów przeznaczonych do
szkolenia praktycznego, wyposa˝enie audiowizu-
alne obiektów szkoleniowych, komputerowe pre-
zentacje multimedialne i filmy szkoleniowe, ry-
sunki, wykresy, modele, przyk∏ady rozwiàzaƒ prak-
tycznych oraz literatur´ specjalistycznà;

5) szkoleniu z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
— rozumie si´ przez to szkolenie organizowane
w ramach s∏u˝b podleg∏ych lub nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej, organów pod-
leg∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych, w podmiotach
prowadzàcych szkoleniowà dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz
w podmiotach prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie okreÊlonym w rozporzà-
dzeniu;

6) operatorze kontroli bezpieczeƒstwa — rozumie si´
przez to pracownika s∏u˝by ochrony lotniska, spe-
cjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej lub
funkcjonariusza Stra˝y Granicznej wykonujàcego
czynnoÊci kontroli bezpieczeƒstwa realizowane
w sytuacjach okreÊlonych w przepisach prawa
wspólnotowego lub Krajowego Programu Ochro-
ny Lotnictwa Cywilnego i zgodnie z wymogami
okreÊlonymi w tych przepisach;

7) Prezesie Urz´du — rozumie si´ przez to Prezesa
Urz´du Lotnictwa Cywilnego.

§ 3. 1. Krajowy Program Szkolenia ma na celu
stworzenie warunków umo˝liwiajàcych osobom:

1) zatrudnionym w podmiotach prowadzàcych lotni-
czà dzia∏alnoÊç gospodarczà i jednoczeÊnie posia-
dajàcym samodzielny dost´p do strefy zastrze˝o-
nej lotniska,

2) zatrudnionym w podmiotach prowadzàcych lotni-
czà dzia∏alnoÊç gospodarczà wykonujàcym obo-
wiàzki w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
wynikajàce z Krajowego Programu Ochrony Lot-
nictwa Cywilnego,

3) innym ni˝ te, o których mowa w pkt 1 i 2, a wyko-
nujàcym obowiàzki dotyczàce Êrodków kontroli
w zakresie ochrony wynikajàce z Krajowego Pro-
gramu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

— zdobycie i utrzymanie odpowiednich kwalifikacji
w zakresie wykonywanych czynnoÊci s∏u˝bowych
z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami
bezprawnej ingerencji.

2. W celu zdobycia kwalifikacji, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ nast´pujàce etapy post´powania:

1) weryfikacja zatrudnionego personelu dla zapew-
nienia skutecznej realizacji Krajowego Programu
Szkolenia;

1011

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 lipca 2009 r.

w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

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

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625,
Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42,
poz. 340.
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2) zapoznanie personelu z przepisami i procedurami
oraz sprz´tem wykorzystywanym w zakresie
ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bez-
prawnej ingerencji, majàce na celu podniesienie
ÊwiadomoÊci osób zatrudnionych w podmiotach
prowadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà
o zagro˝eniach aktami bezprawnej ingerencji
w lotnictwie cywilnym;

3) szkolenie teoretyczne i praktyczne zapewniajàce
aktualnà wiedz´ i motywacj´ do realizacji zadaƒ
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

§ 4. Prezes Urz´du mo˝e uznaç ka˝de szkolenie do-
tyczàce ochrony lotnictwa cywilnego, w tym przepro-
wadzane przez Wspólnot´ Europejskà, Organizacj´
Mi´dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz
inne mi´dzynarodowe organizacje lotnicze, za równo-
wa˝ne odpowiedniemu szkoleniu okreÊlonemu w roz-
porzàdzeniu, je˝eli zakres merytoryczny tego szkole-
nia b´dzie odpowiada∏ odpowiedniemu szkoleniu
okreÊlonemu w rozporzàdzeniu.

Rozdzia∏ 2

Weryfikacja w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

§ 5. Weryfikacji w zakresie spe∏nienia wymagaƒ,
o których mowa w § 6 ust. 1, przed dopuszczeniem do
wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych podlegajà na-
st´pujàce kategorie osób:

1) kategoria 1 — osoby kierujàce ochronà lotnictwa
cywilnego w podmiotach prowadzàcych lotniczà
dzia∏alnoÊç gospodarczà;

2) kategoria 2 — audytorzy wewn´trzni kontroli jakoÊ-
ci w zakresie ochrony lotnictwa;

3) kategoria 3 — instruktorzy ochrony lotnictwa cy-
wilnego, zwani dalej „instruktorami”;

4) kategoria 4 — operatorzy kontroli bezpieczeƒstwa;

5) kategoria 5 — pracownicy s∏u˝by ochrony lotniska
nie wykonujàcy obowiàzków operatorów kontroli
bezpieczeƒstwa, lecz realizujàcy inne zadania
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz pra-
cownicy specjalistycznej uzbrojonej formacji
ochronnej nie wykonujàcy obowiàzków operato-
rów kontroli bezpieczeƒstwa, lecz realizujàcy inne
zadania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
na rzecz podmiotów prowadzàcych lotniczà dzia-
∏alnoÊç gospodarczà;

6) kategoria 6 — cz∏onkowie za∏óg statków powietrz-
nych;

7) kategoria 7 — pracownicy podmiotów prowadzà-
cych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà wykonujà-
cy zadania w zakresie obs∏ugi naziemnej pasa˝e-
rów i baga˝u;

8) kategoria 8 — pracownicy podmiotów prowadzà-
cych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà wykonujà-
cy zadania w zakresie obs∏ugi naziemnej ∏adun-
ków, przesy∏ek kurierskich, ekspresowych i poczty;

9) kategoria 9 — pracownicy podmiotów prowadzà-
cych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà wykonujàcy
zadania w zakresie sprzàtania pok∏adów statków
powietrznych, zaopatrzenia pok∏adowego statków
powietrznych, w tym zaopatrzenia w paliwo;

10) kategoria 10 — pracownicy podmiotów wyznaczo-
nych jako zarejestrowani agenci, znani nadawcy
lub organ pocztowy wykonujàcy zadania zwiàzane
z obs∏ugà ∏adunków, przesy∏ek kurierskich, eks-
presowych i poczty przeznaczonych do transportu
drogà lotniczà;

11) kategoria 11 — kontrolerzy ruchu lotniczego;

12) kategoria 12 — funkcjonariusze i pracownicy cy-
wilni S∏u˝by Celnej, Stra˝y Granicznej i Policji pe∏-
niàcy s∏u˝b´ na terenie lotniska;

13) kategoria 13 — ˝o∏nierze, funkcjonariusze i pra-
cownicy cywilni s∏u˝b podleg∏ych lub nadzorowa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej, pe∏niàcy
s∏u˝b´ na lotniskach wspó∏u˝ytkowanych i posia-
dajàcy dost´p do strefy zastrze˝onej lotniska.

§ 6. 1. Osoby zaliczone do kategorii osób, o któ-
rych mowa w § 5, powinny spe∏niaç nast´pujàce wy-
magania, w szczególnoÊci:

1) posiadaç obywatelstwo polskie lub obywatelstwo
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym;

2) posiadaç pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

3) nie byç skazanym prawomocnym wyrokiem sàdu
za umyÊlnie pope∏nione przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe;

4) posiadaç nienagannà opini´ s∏u˝bowà.

2. Szczególne wymagania dla kandydatów do pra-
cy w s∏u˝bie ochrony lotniska oraz w specjalistycznej
uzbrojonej formacji ochrony kandydujàcych do wyko-
nywania zadaƒ w zakresie ochrony lotnictwa okreÊla-
jà przepisy o ochronie osób i mienia oraz Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do ˝o∏nierzy, funk-
cjonariuszy i pracowników S∏u˝by Celnej, s∏u˝b pod-
leg∏ych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej oraz organów podleg∏ych lub nadzorowa-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych.

§ 7. Podmiot prowadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà wprowadza do akt osobowych osób zali-
czonych do kategorii osób, o których mowa w § 5
pkt 1—11, informacje dotyczàce odbytych szkoleƒ
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, a w szcze-
gólnoÊci kopie uzyskanych certyfikatów i dyplomów,
potwierdzone przez pracodawc´ lub osob´ przez nie-
go upowa˝nionà za zgodnoÊç z orygina∏em.

Rozdzia∏ 3

Rodzaje i zakres szkoleƒ w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego

§ 8. W zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed
aktami bezprawnej ingerencji wyró˝nia si´ nast´pujà-
ce rodzaje szkoleƒ:
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1) ÊwiadomoÊci ochrony lotnictwa;

2) kierunkowe;

3) specjalistyczne:

a) podstawowe,

b) doskonalàce.

§ 9. 1. Szkoleniu ÊwiadomoÊci ochrony lotnictwa
podlegajà wszystkie kategorie osób, o których mowa
w § 5.

2. Szkoleniu ÊwiadomoÊci ochrony lotnictwa pod-
legajà ponadto osoby, którym wydawane sà przepust-
ki, o których mowa w § 18 ust. 1 Krajowego Programu
Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

3. Szkolenie ÊwiadomoÊci ochrony lotnictwa ma
na celu zapoznanie uczestników szkolenia z aktualny-
mi zagro˝eniami w dziedzinie ochrony lotnictwa cy-
wilnego oraz sposobami przeciwdzia∏ania tym zagro-
˝eniom.

4. Program szkolenia ÊwiadomoÊci ochrony lotnic-
twa obejmuje w szczególnoÊci:

1) genez´ i istot´ terroryzmu mi´dzynarodowego;

2) zagro˝enia w dziedzinie ochrony lotnictwa cywil-
nego;

3) przeglàd obowiàzujàcych uregulowaƒ prawnych
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

4) cele i organizacj´ systemu ochrony lotnictwa cy-
wilnego;

5) informacje na temat rodzajów przedmiotów za-
bronionych do wnoszenia na teren strefy zastrze-
˝onej lotniska i przewozu w baga˝u kabinowym
i rejestrowanym pasa˝era, mogàcych stanowiç za-
gro˝enie dla lotnictwa cywilnego;

6) informacje na temat zasad kontroli dost´pu do
strefy operacyjnej i zastrze˝onej lotniska, kontroli
bezpieczeƒstwa pasa˝erów i personelu udajàcego
si´ do strefy zastrze˝onej lotniska;

7) zasady poruszania si´ w strefie zastrze˝onej lotni-
ska i cz´Êciach krytycznych strefy zastrze˝onej;

8) sposób reagowania w przypadku wystàpienia:

a) sytuacji mogàcej stanowiç zagro˝enie dla lot-
nictwa cywilnego,

b) aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywil-
nym;

9) informacje o danych kontaktowych s∏u˝b ochrony
oraz zasadach powiadamiania ich o zagro˝eniach.

5. Szkolenie ÊwiadomoÊci ochrony lotnictwa pro-
wadzi si´ ponadto zgodnie z pkt 12.3 za∏àcznika do
rozporzàdzenia 2320/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiajàcego
wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeƒstwa lotnic-
twa cywilnego — Deklaracja mi´dzyinstytucjonalna
(Dz. Urz. WE L 355 z 30.12.2002; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 181).

6. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, przeprowa-
dza, z zastrze˝eniem § 18 ust. 1 Krajowego Programu
Ochrony Lotnictwa Cywilnego, pracodawca, podmiot
prowadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà lub pro-
wadzàcy szkoleniowà dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie ochrony lotnictwa cywilnego w terminie 1 mie-
siàca od dnia zatrudnienia lub rozpocz´cia pe∏nienia
s∏u˝by na danym lotnisku.

7. Koszty szkolenia, o którym mowa w ust. 1, po-
nosi pracodawca.

§ 10. 1. Szkoleniu kierunkowemu podlegajà wszyst-
kie kategorie osób, o których mowa w § 5.

2. Szkolenie kierunkowe obejmujàce znajomoÊç
zagadnieƒ poszczególnych modu∏ów szkoleniowych
prowadzi si´ w zakresie i z cz´stotliwoÊcià zale˝nà od
kategorii osób szkolonych, przy czym:

1) dla kategorii osób, o których mowa w § 5 pkt 1 i 3
— nie rzadziej ni˝ raz na rok;

2) dla kategorii osób, o których mowa w § 5 pkt 6 —
nie rzadziej ni˝ raz na 2 lata;

3) dla pozosta∏ych kategorii osób — nie rzadziej ni˝
raz na 3 lata.

3. Zakres szkolenia kierunkowego w odniesieniu
do zawarcia w nim poszczególnych modu∏ów szkole-
niowych, jakim podlegajà kategorie osób, o których
mowa w § 5 pkt 1—3, uzale˝nia si´ od zakresu mery-
torycznych obowiàzków, które majà realizowaç te ka-
tegorie osób.

4. Zakres tematyczny modu∏ów szkoleƒ kierunko-
wych dla poszczególnych kategorii osób, o których
mowa w § 5, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

5. Szkolenia kierunkowe dla wszystkich kategorii
osób z wy∏àczeniem kategorii osób, o której mowa
w § 5 pkt 6, przeprowadza pracodawca, podmiot pro-
wadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà lub pod-
miot prowadzàcy szkoleniowà dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w naj-
szybszym mo˝liwym terminie, nieprzekraczajàcym
9 miesi´cy od dnia zatrudnienia lub rozpocz´cia pe∏-
nienia s∏u˝by na danym lotnisku.

6. Szkolenie kierunkowe dla kategorii osób, o któ-
rych mowa w § 5 pkt 6, przeprowadza pracodawca,
podmiot prowadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç gospodar-
czà lub podmiot prowadzàcy szkoleniowà dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
przed dopuszczeniem tych kategorii osób do wykony-
wania obowiàzków na pok∏adzie statku powietrznego.

7. Koszt szkolenia, o którym mowa w ust. 1, pono-
si pracodawca.

§ 11. 1. Szkoleniu specjalistycznemu podstawowe-
mu, o którym mowa w § 8 pkt 3 lit. a, podlegajà kate-
gorie osób, o których mowa w § 5 pkt 2—4.

2. Szkoleniu specjalistycznemu podstawowemu
mogà podlegaç kategorie osób, o których mowa
w § 5 pkt 1, 5—13, w zale˝noÊci od potrzeb, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem nowych zagro˝eƒ dla lotnic-
twa cywilnego lub stosowania nowych technik i na-
rz´dzi zapewniajàcych ochron´ lotnictwa cywilnego.
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3. Dla kategorii osób, o których mowa w § 5
pkt 2—4, szkolenie specjalistyczne podstawowe prze-
prowadza si´ przed podj´ciem pracy na danym stano-
wisku pracy.

§ 12. 1. Szkoleniu specjalistycznemu doskonalàce-
mu, o którym mowa w § 8 pkt 3 lit. b, podlegajà kate-
gorie osób, o których mowa w § 5 pkt 4.

2. Dla kategorii osób, o których mowa w § 5 pkt 4,
szkolenia specjalistyczne doskonalàce przeprowadza
si´ po raz pierwszy w terminie 30 miesi´cy od dnia za-
twierdzenia, o którym mowa w § 26 ust. 5, a nast´p-
nie w terminie nieprzekraczajàcym 30 miesi´cy od
dnia ukoƒczenia ostatniego szkolenia specjalistyczne-
go doskonalàcego.

§ 13. 1. Program szkolenia specjalistycznego dla
kategorii osób, o których mowa w § 5 pkt 2, obejmuje
w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owe omówienie przepisów w zakresie
ochrony lotnictwa cywilnego oraz metod i Êrod-
ków stosowanych dla ochrony lotnictwa cywilne-
go przed aktami bezprawnej ingerencji;

2) podstawy prawne i organizacj´ systemu kontroli
jakoÊci w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
ochrony lotnictwa cywilnego;

3) obowiàzki i uprawnienia audytorów kontroli ja-
koÊci;

4) metodologi´ w zakresie planowania, prowadzenia
i raportowania wykonywanych czynnoÊci kontroli
jakoÊci;

5) standardy dotyczàce czynnoÊci audytorskich.

2. Program szkolenia specjalistycznego dla kate-
gorii osób, o których mowa w § 5 pkt 3, obejmuje
w szczególnoÊci:

1) rol´ instruktora ochrony lotnictwa cywilnego;

2) podstawowe zasady dydaktyki, prawid∏owoÊci
procesu uczenia si´, nauczania i instruowania;

3) Êrodki dydaktyczne i formy szkolenia;

4) metodologi´ przygotowania, organizacji i prowa-
dzenia szkoleƒ w zakresie ochrony lotnictwa cy-
wilnego;

5) przygotowanie materia∏ów i pomocy dydaktycz-
nych;

6) metodyk´ oceny opanowania przekazanej pod-
czas szkolenia wiedzy i umiej´tnoÊci;

7) zasady opracowywania pytaƒ i zadaƒ do egzami-
nów koƒcowych;

8) kontrol´ jakoÊci procesów szkoleniowych.

3. Program szkolenia specjalistycznego dla kate-
gorii osób, o których mowa w § 5 pkt 4, obejmuje
w szczególnoÊci:

1) mi´dzynarodowe i krajowe regulacje prawne
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed ak-
tami bezprawnej ingerencji;

2) system kontroli dost´pu do strefy operacyjnej
oraz strefy zastrze˝onej lotniska;

3) kontrol´ manualnà osób i baga˝u kabinowego
i rejestrowanego;

4) kontrol´ bezpieczeƒstwa baga˝u kabinowego i re-
jestrowanego, w tym przy u˝yciu urzàdzenia rent-
genowskiego;

5) kontrol´ bezpieczeƒstwa osób, w tym przy u˝yciu
stacjonarnego i r´cznego wykrywacza metali;

6) kontrol´ bezpieczeƒstwa ∏adunków, przesy∏ek ku-
rierskich i ekspresowych oraz poczty;

7) umiej´tnoÊç zachowania si´ w przypadku wykrycia
przedmiotów, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 5;

8) kszta∏towanie umiej´tnoÊci prawid∏owej analizy
i interpretacji obrazów rentgenowskich baga˝y
i ∏adunków pod wzgl´dem wykrywania przedmio-
tów, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 5.

4. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci, o których mowa
w ust. 3 pkt 8, powinno odzwierciedlaç zakres zadaƒ
dotyczàcych kontroli bezpieczeƒstwa, realizowanych
przez osoby zaliczone do kategorii osób, o których
mowa w § 5 pkt 4.

5. Szkolenie specjalistyczne przeprowadza praco-
dawca, podmiot prowadzàcy lotniczà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà lub podmiot prowadzàcy szkoleniowà dzia-
∏alnoÊç gospodarczà w zakresie ochrony lotnictwa cy-
wilnego.

6. Koszty szkolenia, o którym mowa w § 8 pkt 3,
pokrywa pracodawca.

§ 14. 1. Szkolenia, o których mowa w § 8, sà reali-
zowane w szczególnoÊci w nast´pujàcych formach:

1) zaj´cia stanowiskowe;

2) wyk∏ady i çwiczenia;

3) seminaria tematyczne;

4) kszta∏cenie z zastosowaniem multimedialnych
systemów komputerowych.

2. Szkolenia, o których mowa w § 8 pkt 3 lit. a, dla
kategorii osób, o których mowa w § 5 pkt 4, sà prowa-
dzone przynajmniej przy u˝yciu technik, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

3. Szkolenia, o których mowa w § 8 pkt 3 lit. b, dla
kategorii osób, o których mowa w § 5 pkt 4, sà prowa-
dzone przynajmniej przy u˝yciu technik, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i 4.

§ 15. 1. Zaj´cia stanowiskowe polegajà na wyko-
nywaniu pomocniczych czynnoÊci oraz obserwacji
czynnoÊci realizowanych na stanowisku pracy, do
którego obj´cia przeznaczona jest osoba szkolona.

2. Osoba uczestniczàca w zaj´ciach stanowisko-
wych podlega ocenie instruktora, pod którego kierun-
kiem by∏a szkolona.
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3. Ocena, o której mowa w ust. 2, wydana w for-
mie pisemnej ma charakter opisowy i powinna zawie-
raç jednoznaczne sformu∏owanie oceniajàce, czy oso-
ba szkolona mo˝e przystàpiç do samodzielnej pracy
na danym stanowisku zwiàzanym z ochronà lotnictwa
cywilnego.

§ 16. 1. Wyk∏ady i çwiczenia polegajà na przekaza-
niu wiedzy teoretycznej oraz praktycznym zweryfiko-
waniu zakresu jej zrozumienia i umiej´tnoÊci praktycz-
nego zastosowania przez osob´ podlegajàcà szkoleniu.

2. Wyk∏ady majà form´ ustnego przekazu informa-
cji, a w zale˝noÊci od potrzeb mogà byç prowadzone
z wykorzystaniem Êrodków multimedialnych.

3. åwiczenia majà form´ zaj´ç praktycznych, reali-
zowanych w oparciu o przygotowane wzorce formula-
rzy, pomoce dydaktyczne oraz zagadnienia problemo-
we wymagajàce pracy zespo∏owej, z uwzgl´dnieniem
tematyki prowadzonego wyk∏adu.

§ 17. Seminaria tematyczne stanowià wspomaga-
nie procesu szkolenia, w szczególnoÊci w odniesieniu
do szkoleƒ kierunkowych lub specjalistycznych.

Rozdzia∏ 4

Organizacja szkoleƒ w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego oraz sposób oceny 

ich uczestników

§ 18. 1. Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cy-
wilnego przeprowadzajà instruktorzy, wpisani przez
Prezesa Urz´du na list´ instruktorów ochrony lotnic-
twa cywilnego, zwanà dalej „listà”.

2. Na list´ wpisywani sà instruktorzy wyznaczeni
przez Prezesa Urz´du na wniosek:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
oraz s∏u˝b podleg∏ych lub nadzorowanych przez
tego ministra;

2) Ministra Obrony Narodowej oraz s∏u˝b podleg-
∏ych lub nadzorowanych przez tego ministra;

3) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych oraz s∏u˝b podleg∏ych lub nadzorowanych
przez tego ministra;

4) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego;

5) podmiotu prowadzàcego lotniczà dzia∏alnoÊç
gospodarczà;

6) podmiotu prowadzàcego szkoleniowà dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie ochrony lotnictwa cywil-
nego.

§ 19. 1. Instruktorzy ubiegajàcy si´ o wpis na list´
powinni spe∏niaç nast´pujàce wymagania:

1) nie byç skazani prawomocnym wyrokiem sàdu za
umyÊlnie pope∏nione przest´pstwo lub przest´p-
stwo skarbowe, potwierdzone kopià informacji
o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru Karnego,
opatrzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed
jej z∏o˝eniem;

2) posiadaç poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa upowa˝-
niajàce do dost´pu do informacji niejawnych
o klauzuli co najmniej „zastrze˝one”;

3) posiadaç udokumentowanà znajomoÊç krajowych
i mi´dzynarodowych uregulowaƒ prawnych z za-
kresu ochrony lotnictwa cywilnego, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem Krajowego Programu
Ochrony Lotnictwa Cywilnego;

4) posiadaç doÊwiadczenie i wiedz´ w zakresie funk-
cjonowania ochrony podmiotów prowadzàcych
lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà uzyskane w wy-
niku co najmniej rocznego zatrudnienia na stano-
wisku zwiàzanym z ochronà lotnictwa cywilnego;

5) posiadaç kwalifikacje w zakresie ochrony lotnic-
twa cywilnego, potwierdzone ukoƒczeniem krajo-
wego lub zagranicznego szkolenia dla instrukto-
rów, lub co najmniej jednego z nast´pujàcych
szkoleƒ:

a) audytor lub inspektor kontroli jakoÊci w zakre-
sie ochrony lotnictwa cywilnego,

b) zarzàdzanie ochronà lotnictwa cywilnego,

c) zarzàdzanie ochronà lotnictwa cywilnego w sy-
tuacjach kryzysowych,

d) ochrona portu lotniczego,

e) ochrona przewoênika,

f) ochrona ∏adunków towarowych lub zaopatrze-
nia pok∏adowego.

2. W przypadku prowadzenia szkoleƒ, o których
mowa w § 8 pkt 3, dla kategorii osób, o których mowa
w § 5 pkt 4, oprócz wymagaƒ, o których mowa
w ust. 1, instruktorzy powinni posiadaç co najmniej 
3-letnie doÊwiadczenie w zakresie prowadzenia kon-
troli bezpieczeƒstwa osób i baga˝u w transporcie lot-
niczym oraz posiadaç certyfikat operatora kontroli
bezpieczeƒstwa, o którym mowa w § 26 ust. 2.

3. Wniosek, o którym mowa w § 18 ust. 2, powi-
nien zawieraç udokumentowane potwierdzenie spe∏-
niania przez instruktora wymagaƒ, o których mowa
w ust. 1.

4. W odniesieniu do instruktorów zg∏oszonych
przez podmiot, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1 i 4,
b´dàcych funkcjonariuszami nie ma zastosowania
wymóg udokumentowania spe∏nienia wymagania,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Prezes Urz´du, na wniosek:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
oraz s∏u˝b podleg∏ych lub nadzorowanych przez
tego ministra,

2) Ministra Obrony Narodowej oraz s∏u˝b podleg∏ych
lub nadzorowanych przez tego ministra,

3) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych oraz s∏u˝b podleg∏ych lub nadzorowanych
przez tego ministra,

4) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
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5) podmiotu prowadzàcego lotniczà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà,

6) podmiotu prowadzàcego szkoleniowà dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie ochrony lotnictwa cywil-
nego

— mo˝e, na czas nieprzekraczajàcy 12 miesi´cy, wpi-
saç na list´ osob´ niespe∏niajàcà wymagaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2—5, je˝eli doÊwiadczenie
oraz wiedza fachowa tej osoby dajà r´kojmi´ nale˝y-
tego wype∏niania zadaƒ.

6. Instruktorzy wpisani na list´ w sposób, o którym
mowa w ust. 5, powinni spe∏niç wymagania, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2—5, w terminie 12 miesi´cy
od dnia wpisania na list´.

7. W razie up∏ywu terminu, o którym mowa
w ust. 6, instruktor zostaje skreÊlony z listy.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa
w ust. 7, instruktor nie mo˝e zostaç powtórnie wpisa-
ny na list´ w sposób, o którym mowa w ust. 5.

§ 20. Prezes Urz´du skreÊla instruktora z listy
w przypadku:

1) rezygnacji z∏o˝onej w formie pisemnej Prezesowi
Urz´du;

2) zaprzestania spe∏niania chocia˝by jednego z wy-
mogów, o których mowa w § 19 ust. 1;

3) wniosku podmiotów albo organów, o których mo-
wa w § 18 ust. 2;

4) up∏ywu terminu, o którym mowa w § 19 ust. 6.

§ 21. Do zadaƒ instruktorów nale˝y w szczególnoÊci:

1) w∏aÊciwy dobór Êrodków metodycznych, stosow-
ny do celu, treÊci i rodzaju szkolenia, a tak˝e ich
dostosowanie do poziomu wiedzy i umiej´tnoÊci
uczestników szkolenia;

2) przygotowanie pomocy dydaktycznych;

3) dba∏oÊç o w∏aÊciwà form´ szkolenia oraz wysoki
poziom prowadzonych szkoleƒ;

4) stosowanie aktywizujàcych form szkolenia w po-
staci dyskusji oraz çwiczeƒ grupowych;

5) bie˝àca ocena post´pów osób szkolonych prowa-
dzona mi´dzy innymi w formie pytaƒ sprawdzajà-
cych opanowanie materia∏u szkoleniowego;

6) opracowanie i stosowanie obiektywnych metod
pomiaru efektywnoÊci szkoleƒ;

7) przestrzeganie zasad sprawiedliwego i obiektyw-
nego ocenienia uczestników szkolenia;

8) wspó∏udzia∏ w przygotowaniu rocznego sprawoz-
dania z przeprowadzonych szkoleƒ;

9) zapewnienie poufnoÊci indywidualnych ocen
uczestników szkolenia.

§ 22. 1. Podmioty i organy, o których mowa w § 18
ust. 2 pkt 1—3, 5 i 6, wyznaczajà, w porozumieniu
z Prezesem Urz´du, wewn´trznych koordynatorów
szkolenia.

2. Podmioty i organy, o których mowa w § 18
ust. 2 pkt 1—3, 5 i 6, okreÊlajà wymagania, jakie po-
winni spe∏niaç wewn´trzni koordynatorzy szkolenia,
przy czym nie mogà oni spe∏niaç wymagaƒ ni˝szych
ni˝ te, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 23. 1. Do w∏aÊciwoÊci wewn´trznego koordyna-
tora szkolenia nale˝y:

1) prowadzenie dokumentacji z realizowanych szko-
leƒ;

2) koordynacja realizacji obowiàzków wynikajàcych
z Krajowego Programu Szkolenia w podmiocie lub
organie, który wyznaczy∏ danego koordynatora;

3) opracowywanie rocznego ramowego planu szko-
leƒ;

4) przygotowywanie rocznego sprawozdania z prze-
prowadzonych szkoleƒ, uwzgl´dniajàcego w szcze-
gólnoÊci dane dotyczàce liczby przeprowadzonych
szkoleƒ, ich rodzaju oraz liczby uczestników wraz
z informacjà o liczbie osób, które zaliczy∏y oraz nie-
zaliczy∏y poszczególnych szkoleƒ.

2. Do w∏aÊciwoÊci wewn´trznego koordynatora
szkolenia w podmiotach i organach, o których mowa
w § 18 ust. 2 pkt 1—3, nale˝y ponadto wydawanie lub
nadzór nad wydawaniem certyfikatów ukoƒczenia
szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dla
osób zatrudnionych lub wykonujàcych obowiàzki
w tych podmiotach.

3. Wewn´trzny koordynator szkolenia przekazuje
Prezesowi Urz´du:

1) roczny ramowy plan szkoleƒ — w terminie do dnia
2 listopada ka˝dego roku kalendarzowego na rok
nast´pny;

2) roczne sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleƒ
— w terminie do dnia 15 stycznia ka˝dego roku za
rok poprzedni;

3) informacj´ o planowanym szkoleniu — w terminie
nie krótszym ni˝ 14 dni przed dniem rozpocz´cia
szkolenia;

4) wyniki kontroli wewn´trznej w zakresie szkoleƒ —
niezw∏ocznie po jej przeprowadzeniu.

4. Roczny ramowy plan szkoleƒ dla kategorii osób,
o których mowa w § 5 pkt 6, mo˝e zostaç przekazany
bez dochowania terminu, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, jednak nie póêniej ni˝ 60 dni przed rozpocz´-
ciem cyklu szkoleniowego opracowanego dla tej kate-
gorii osób.

5. Przepisów ust. 3 pkt 3 i 4 nie stosuje si´ do we-
wn´trznych koordynatorów szkolenia, o których mo-
wa w ust. 2.
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§ 24. 1. Programy szkoleƒ w organach, o których
mowa w § 18 ust. 2 pkt 1—3, formy i metody prowa-
dzenia szkoleƒ, sposób prowadzenia ewidencji kate-
gorii osób szkolonych, wyników szkolenia oraz spra-
wozdawczoÊci uwzgl´dniajà specyfik´ tych organów.

2. Organizator szkolenia przedstawia do zatwier-
dzenia Prezesowi Urz´du program szkolenia.

3. Program szkolenia, o którym mowa w § 8 pkt 1,
podlega uzgodnieniu z Szefem Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, przed przedstawieniem go do
zatwierdzenia Prezesowi Urz´du.

4. Warunkiem zatwierdzenia, o którym mowa
w ust. 2, jest przekazanie Prezesowi Urz´du dokumen-
tacji w formie multimedialnej i papierowej, uwzgl´d-
niajàcej wszystkie zagadnienia:

1) o których mowa w § 9 ust. 4 — w przypadku szko-
lenia, o którym mowa w § 8 pkt 1;

2) przewidziane dla poszczególnych modu∏ów szko-
leniowych, o których mowa w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia, z uwzgl´dnieniem zakresu i specyfiki
prowadzonej przez podmiot lotniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej — w przypadku szkolenia, o którym
mowa w § 8 pkt 2;

3) o których mowa w § 13 ust. 1 — w przypadku
szkolenia, o którym mowa w § 8 pkt 3, dla katego-
rii osób, o których mowa w § 5 pkt 2;

4) o których mowa w § 13 ust. 2 — w przypadku
szkolenia, o którym mowa w § 8 pkt 3, dla katego-
rii osób, o których mowa w § 5 pkt 3;

5) o których mowa w § 13 ust. 3 — w przypadku
szkolenia, o którym mowa w § 8 pkt 3, dla katego-
rii osób, o których mowa w § 5 pkt 4.

5. Prezes Urz´du, w ramach sprawowanego nad-
zoru, o którym mowa w rozdziale 5, mo˝e poleciç uzu-
pe∏nienie programu szkolenia, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci nowe zagro˝enia dla lotnictwa cywilnego lub
wprowadzenie do przepisów dotyczàcych ochrony
lotnictwa nowych technik i technologii w zakresie
Êrodków ochrony.

§ 25. 1. Zaliczenie szkolenia, o którym mowa w § 8
pkt 1, nast´puje poprzez z∏o˝enie egzaminu przepro-
wadzanego w formie pisemnej.

2. Zaliczenie szkolenia, o którym mowa w § 8 pkt 2
i 3, nast´puje poprzez z∏o˝enie egzaminu przeprowa-
dzanego w formie:

1) ustnej;

2) pisemnej lub

3) sprawdzianu umiej´tnoÊci praktycznych.

3. Zaliczenie szkolenia, o którym mowa w § 8
pkt 3, dla kategorii osób, o których mowa w § 5 pkt 4,
nast´puje poprzez z∏o˝enie egzaminu w formie, o któ-
rej mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 oraz pkt 3.

4. W odniesieniu do szkoleƒ, o których mowa
w § 8 pkt 3 lit. a, egzamin dla kategorii osób, o których
mowa w § 5 pkt 4, przeprowadza komisja egzamina-
cyjna powo∏ana przez Prezesa Urz´du.

5. Komisja, o której mowa w ust. 4, jest powo∏ana
spoÊród osób wyró˝niajàcych si´ kwalifikacjami, wie-
dzà i doÊwiadczeniem w zakresie ochrony lotnictwa.

6. Egzamin, o którym mowa w ust. 4, dla funkcjo-
nariuszy s∏u˝b podleg∏ych lub nadzorowanych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych jest
przeprowadzany w oÊrodku szkolenia lub jednostce
organizacyjnej, w której prowadzone by∏o szkolenie.

7. Cz∏onkowie komisji, o której mowa w ust. 4, sà
powo∏ywani na okres roku z mo˝liwoÊcià ponownego
powo∏ania.

8. Prezes Urz´du mo˝e odwo∏aç cz∏onka komisji,
o której mowa w ust. 4, w ka˝dej chwili, w przypadku
stwierdzenia:

1) utraty wymaganych kwalifikacji;

2) ra˝àcego naruszenia obowiàzków;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za przest´p-
stwo pope∏nione umyÊlnie.

9. W celu zaliczenia szkoleƒ, o których mowa
w § 8, jego uczestnik powinien uzyskaç minimalny
wynik 70 % mo˝liwych do uzyskania punktów za
udzielenie poprawnych odpowiedzi oraz pozytywnie
zaliczyç sprawdzian umiej´tnoÊci praktycznych, je˝eli
ten sprawdzian jest cz´Êcià egzaminu.

10. W przypadku prowadzenia sprawdzianu umie-
j´tnoÊci praktycznych jako cz´Êci egzaminu zaliczajà-
cego szkolenie, o którym mowa w § 8 pkt 3 lit. a, wy-
magane minimum uzyskanych punktów pozwalajàce
na uzyskanie oceny pozytywnej jest ustalane przez
Prezesa Urz´du w odst´pach czasu nie d∏u˝szych ni˝
9 miesi´cy od dnia ostatniego ustalenia tego mini-
mum.

11. Minimalny poziom punktów niezb´dny do uzy-
skania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiej´tnoÊ-
ci praktycznych jest og∏aszany przez Prezesa Urz´du
w formie obwieszczenia i publikowany w Dzienniku
Urz´dowym Urz´du Lotnictwa Cywilnego.

12. W przypadku niezaliczenia szkolenia, o którym
mowa w § 8 pkt 2, jego uczestnik powtarza zaliczenie
w terminie ustalonym przez prowadzàcego szkolenie,
jednak˝e nie póêniej ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia
z∏o˝enia poprzedniego egzaminu.

13. Ponowne niezaliczenie szkolenia, o którym
mowa w § 8 pkt 2, powoduje:

1) koniecznoÊç powtórzenia i zaliczenia szkolenia;

2) uniemo˝liwienie wykonywania zadaƒ zwiàzanych
z ochronà lotnictwa cywilnego do czasu zaliczenia
szkolenia.
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14. W przypadku niezaliczenia szkolenia specjali-
stycznego podstawowego dla kategorii osób, o któ-
rych mowa w § 5 pkt 4, ponowne zaliczenie tego szko-
lenia nast´puje w terminie wyznaczonym przez Preze-
sa Urz´du, nieprzekraczajàcym 2 miesi´cy od dnia
z∏o˝enia poprzedniego egzaminu.

15. W przypadku niezaliczenia szkolenia specjali-
stycznego podstawowego dla kategorii osób, o któ-
rych mowa w § 5 pkt 2 i 3, jego uczestnik powtarza za-
liczenie w terminie ustalonym przez prowadzàcego
szkolenie, jednak˝e nie póêniej ni˝ w terminie 3 mie-
si´cy od dnia z∏o˝enia poprzedniego egzaminu.

16. Ponowne niezaliczenie szkolenia, o którym
mowa w ust. 14 i 15, powoduje koniecznoÊç powtó-
rzenia i zaliczenia szkolenia.

17. W przypadku niezaliczenia szkolenia specjali-
stycznego doskonalàcego dla kategorii osób, o któ-
rych mowa w § 5 pkt 4, jego uczestnik powtarza zali-
czenie w terminie ustalonym przez prowadzàcego
szkolenie, nieprzekraczajàcym 1 miesiàca od dnia z∏o-
˝enia poprzedniego egzaminu.

18. Ponowne niezaliczenie szkolenia specjalistycz-
nego doskonalàcego dla kategorii osób, o których mo-
wa w § 5 pkt 4, powoduje uniemo˝liwienie wykonywa-
nia obowiàzków operatora kontroli bezpieczeƒstwa.

§ 26. 1. W przypadku zaliczenia szkolenia uczestnik
szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzajàcy posia-
danie wymaganych kwalifikacji w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego.

2. Certyfikat operatora kontroli bezpieczeƒstwa
w przypadku szkolenia specjalistycznego podstawo-
wego dla kategorii osób, o których mowa w § 5 pkt 4,
wydaje Prezes Urz´du.

3. Warunkiem wydania przez Prezesa Urz´du cer-
tyfikatu operatora kontroli bezpieczeƒstwa dla katego-
rii osób, o których mowa w § 5 pkt 4, jest ukoƒczenie
z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego
podstawowego, obejmujàcego zagadnienia okreÊlo-
ne w § 13 ust. 3, oraz zdanie egzaminu, o którym mo-
wa w § 25 ust. 3, sprawdzajàcego wiedz´ oraz umie-
j´tnoÊci praktyczne.

4. W przypadku pozosta∏ych szkoleƒ certyfikat wy-
daje organizator szkolenia.

5. Zatwierdzenie operatorów kontroli bezpieczeƒ-
stwa nast´puje przez wpisanie na list´, o której mowa
w § 6 ust. 3 Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa
Cywilnego, oraz wydanie certyfikatu, o którym mowa
w ust. 2.

§ 27. W odniesieniu do osób, które posiadajà 
zaÊwiadczenia ukoƒczenia szkolenia zagranicznego
w∏aÊciwego dla kategorii osób, o których mowa
w § 5 pkt 4, Prezes Urz´du mo˝e odstàpiç od obowiàz-
ku odbycia szkolenia krajowego pod warunkiem pozy-
tywnego zdania egzaminu, o którym mowa w § 25
ust. 3.

Rozdzia∏ 5

Nadzór nad realizacjà Krajowego Programu Szkolenia

§ 28. Prezes Urz´du sprawuje nadzór nad realiza-
cjà postanowieƒ Krajowego Programu Szkolenia,
w szczególnoÊci w zakresie:

1) sposobu i poziomu przekazywania wiedzy;

2) wyników szkolenia pod kàtem uzyskanej wiedzy
i zdobytych umiej´tnoÊci;

3) kwalifikacji osób prowadzàcych szkolenia;

4) wyposa˝enia technicznego, przy którego u˝yciu
odbywa si´ szkolenie;

5) pomocy dydaktycznych;

6) dokumentacji ze zrealizowanych szkoleƒ.

§ 29. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 28,
Prezes Urz´du przeprowadza kontrole obejmujàce
w szczególnoÊci:

1) przeglàd wyników i dokumentacji szkoleniowej;

2) wizytacje w trakcie przeprowadzania szkoleƒ i eg-
zaminów;

3) rozmow´ z uczestnikami szkolenia.

§ 30. Przepisy § 28 i 29 stosuje si´ odpowiednio do
jednostek podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych i Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 31. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
rozdziale stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie
kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakre-
su lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1640,
z 2005 r. Nr 197, poz. 1638 oraz z 2007 r. Nr 18,
poz. 111).

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 32. 1. Programy szkoleƒ ÊwiadomoÊci ochrony
lotnictwa oraz szkoleƒ specjalistycznych opracowane
na podstawie przepisów dotychczasowych podlegajà
dostosowaniu do wymogów okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu w terminie 6 miesi´cy od dnia jego wejÊcia
w ˝ycie.

2. W przypadku niedostosowania programów
szkoleƒ, o których mowa w ust. 1, do wymogów okreÊ-
lonych w rozporzàdzeniu w terminie 6 miesi´cy od
dnia jego wejÊcia w ˝ycie programy te przestajà obo-
wiàzywaç.

3. Programy szkoleƒ podstawowych i doskonalà-
cych opracowane na podstawie przepisów dotychcza-
sowych przestajà obowiàzywaç z dniem wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia.
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§ 33. 1. Instruktorzy wpisani na list´ instruktorów
szkolenia lub list´ wewn´trznych instruktorów szkole-
nia na podstawie przepisów dotychczasowych przed-
k∏adajà Prezesowi Urz´du dokumentacj´ potwierdza-
jàcà spe∏nienie wymogów, o których mowa w § 19,
w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia.

2. W przypadku nieprzed∏o˝enia dokumentacji,
o której mowa w ust. 1, lub w przypadku niespe∏nie-
nia wymogów, o których mowa w § 19, osoba traci
status instruktora po up∏ywie terminu, o którym mo-
wa w ust. 1.

§ 34. 1. Osoby nale˝àce w dniu wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia do kategorii osób, o których mowa
w § 5, sà obowiàzane do zaliczenia szkoleƒ kierunko-
wych w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, z wyjàtkiem funkcjonariuszy s∏u˝b
podleg∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych, którzy sà obowiàzani
do zaliczenia szkoleƒ kierunkowych w terminie
18 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

2. Osoby, które nie odb´dà szkoleƒ kierunkowych
w terminach, o których mowa w ust. 1, nie mogà wy-
konywaç zadaƒ zwiàzanych z ochronà lotnictwa cywil-
nego do czasu zaliczenia szkoleƒ.

§ 35. Wymagane minimum uzyskanych punktów,
o którym mowa w § 25 ust. 10, pozwalajàce na uzy-
skanie oceny pozytywnej jest ustalane po raz pierw-
szy przez Prezesa Urz´du w terminie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 36. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 25 paêdziernika 2005 r. w sprawie Krajowe-
go Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego (Dz. U. Nr 230, poz. 1956).

§ 37. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 23 ust. 3
pkt 3, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia
og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 lipca 2009 r. (poz. 1011)

ZAKRES TEMATYCZNY MODU¸ÓW SZKOLE¡ KIERUNKOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII OSÓB

Modu∏y szkoleƒ 
kierunkowych

Kategorie 
osób

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X

3 X X X X X X X X X

4 X X X X X

5 X X X X X

6 X X

7 X X

8 X

9 X

10 X

11 X X X

12 X X

13 X



Dziennik Ustaw Nr 122 — 8948 — Poz. 1011

ZAKRES TEMATYCZNY MODU¸ÓW 
SZKOLE¡ KIERUNKOWYCH

Modu∏ 1

Metody i Êrodki ochrony lotniska

1) Regulacje prawne dotyczàce ochrony lotniska;

2) Informacje o lotnisku;

3) System ochrony lotniska;

4) Zadania s∏u˝b ochrony na lotnisku (w tym patrolo-
wanie);

5) Zakres odpowiedzialnoÊci s∏u˝b uczestniczàcych
w ochronie lotniska;

6) Zasady funkcjonowania i zakres odpowiedzialno-
Êci zespo∏u ochrony i u∏atwieƒ lotniska;

7) Po∏o˝enie stref ogólnodost´pnych, operacyjnych,
zastrze˝onych i cz´Êci krytycznych stref zastrze˝o-
nych;

8) System kontroli dost´pu (w tym patrolowanie);

9) Sprz´t wykorzystywany do zapewnienia ochrony
przed aktami bezprawnej ingerencji;

10) Zarzàdzanie kryzysowe;

11) Informowanie s∏u˝b ochrony i organów paƒstwo-
wych o aktach bezprawnej ingerencji oraz o wyda-
rzeniach mogàcych skutkowaç wystàpieniem aktu
bezprawnej ingerencji.

Modu∏ 2

Metody i Êrodki ochrony przewoênika lotniczego

1) Regulacje prawne dotyczàce ochrony przewoênika
lotniczego;

2) OdpowiedzialnoÊç przewoênika lotniczego w za-
kresie ochrony przewozów;

3) Ârodki ochrony stosowane przed odlotem statku
powietrznego;

4) Procedury odprawy biletowo-baga˝owej i odpra-
wy pok∏adowej;

5) Procedury ∏àczenia pasa˝era z baga˝em rejestro-
wanym;

6) Obs∏uga naziemna pasa˝erów tranzytowych
i transferowych oraz ich baga˝u;

7) Ochrona materia∏ów przewoênika;

8) Ochrona baga˝u rejestrowanego;

9) Zasady post´powania w stosunku do pasa˝erów
niebezpiecznych i naruszajàcych warunki prze-
wozu;

10) Zasady przewozu broni oraz innych materia∏ów
niebezpiecznych;

11) Metody post´powania z przedmiotami zabronio-
nymi do przewozu w transporcie lotniczym;

12) Procedury w przypadku zagro˝enia bombowego;

13) Przeciwdzia∏anie sytuacjom kryzysowym w lotnic-
twie cywilnym w przypadku wystàpienia aktu bez-
prawnej ingerencji;

14) Informowanie o zaistnia∏ych sytuacjach kryzyso-
wych w lotnictwie cywilnym.

Modu∏ 3

Ochrona statku powietrznego

1) Procedury ochrony w zakresie mo˝liwoÊci przeby-
wania w pobli˝u i na pok∏adzie statku powietrznego;

2) Procedury zwiàzane z plombowaniem i rozplom-
bowaniem statku powietrznego;

3) Procedury sprawdzenia i przeszukania statku po-
wietrznego;

4) Przedmioty zabronione do wnoszenia na teren
strefy zastrze˝onej lotniska i przewozu w baga˝u
kabinowym i rejestrowanym pasa˝era, mogàce
stanowiç zagro˝enie dla lotnictwa cywilnego;

5) Procedury w odniesieniu do zaopatrzenia pok∏a-
dowego przewoênika, poczty s∏u˝bowej;

6) Dodatkowe procedury ochrony w przypadku zaist-
nienia sytuacji wysokiego ryzyka;

7) Informowanie o incydentach.

Modu∏ 4

Procedury ochrony zwiàzane z obs∏ugà kabinowà
oraz wytwarzaniem i dostarczaniem zaopatrzenia

pok∏adowego i innych dostaw

1) Ochrona zaopatrzenia pok∏adowego;

2) Ochrona pomieszczeƒ wytwarzania zaopatrzenia
pok∏adowego, sk∏adowania Êrodków czystoÊci wy-
korzystywanych do obs∏ugi kabinowej i sprzàtania
stref zastrze˝onych lotniska — system kontroli do-
st´pu i kontroli bezpieczeƒstwa;

3) Ochrona pomieszczeƒ wytwarzania i magazyno-
wania innych dostaw przewoênika;

4) Przedmioty niebezpieczne mogàce stanowiç za-
gro˝enie dla transportu lotniczego;

5) Procedury post´powania za∏ogi z zaopatrzeniem
pok∏adowym;

6) Stosowanie zabezpieczeƒ zaopatrzenia pok∏ado-
wego (plomby);

7) Procedury przewozu i za∏adunku zaopatrzenia po-
k∏adowego.

Modu∏ 5

Metody i Êrodki ochrony ∏adunków, 
przesy∏ek kurierskich i ekspresowych oraz poczty

1) Procedury przyjmowania ∏adunków do przewozu
drogà lotniczà;

2) Ochrona zawartoÊci ∏adunku przewo˝onego drogà
lotniczà;
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3) Obs∏uga naziemna ∏adunków;

4) Obs∏uga przesy∏ek kurierskich i ekspresowych oraz
poczty. Zarejestrowany agent i znany nadawca;

5) Ochrona pomieszczeƒ do przechowywania ∏adun-
ku, przesy∏ek kurierskich i ekspresowych oraz
poczty;

6) Procedury ochrony transportu naziemnego;

7) Metody kontroli bezpieczeƒstwa (np. urzàdzenia
rentgenowskie);

8) Przedmioty zabronione do wnoszenia na teren
strefy zastrze˝onej lotniska i przewozu w baga˝u
kabinowym i rejestrowanym pasa˝era, mogàce
stanowiç zagro˝enie dla lotnictwa cywilnego;

9) Metody post´powania z przedmiotami zabronio-
nymi, o których mowa w pkt 8;

10) Informowanie o incydentach.

Modu∏ 6

Zarzàdzanie sytuacjami kryzysowymi 
w lotnictwie cywilnym

1) Definicja i klasyfikacja aktów bezprawnej ingerencji
oraz sytuacji kryzysowych w lotnictwie cywilnym;

2) Zakres odpowiedzialnoÊci za przeciwdzia∏anie sy-
tuacjom kryzysowym oraz w sytuacji wystàpienia
aktu bezprawnej ingerencji;

3) Sposób zorganizowania i funkcjonowania cen-
trum koordynacji antykryzysowej;

4) Tryb informowania o zaistnieniu sytuacji kryzyso-
wej w lotnictwie cywilnym;

5) Zasady wspó∏pracy ze s∏u˝bami bioràcymi udzia∏
w opanowaniu sytuacji kryzysowej w lotnictwie
cywilnym;

6) Ocena zagro˝enia bombowego oraz sposób po-
st´powania;

7) Zarzàdzanie kryzysowe w sytuacji aktu bezpraw-
nej ingerencji skierowanego wobec statku po-
wietrznego oraz obiektów lotniskowych;

8) Ârodki ochrony urzàdzeƒ o szczególnym znacze-
niu dla wykonywanych operacji lotniczych;

9) Lokalizacja miejsc parkingowych statków powietrz-
nych izolowanych ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa;

10) åwiczenia w zakresie przeciwdzia∏ania sytuacjom
kryzysowym w lotnictwie cywilnym.

Modu∏ 7

Ârodki ochrony w trakcie sytuacji 
podwy˝szonego zagro˝enia

1) Dodatkowe Êrodki ochrony w budynku terminalu
oraz innych obszarach strefy ogólnodost´pnej
i zastrze˝onej lotniska;

2) Kontrola dost´pu do poszczególnych stref zastrze-
˝onych lotniska;

3) Dodatkowe procedury ochrony w przypadku zaist-
nienia sytuacji wysokiego ryzyka w obr´bie stref
zastrze˝onych;

4) Ochrona statku powietrznego;

5) Kontrola bezpieczeƒstwa pasa˝erów i ich baga˝u
kabinowego;

6) Kontrola baga˝u rejestrowanego;

7) Ochrona ∏adunków, przesy∏ek kurierskich i ekspre-
sowych oraz poczty;

8) Ochrona zaopatrzenia pok∏adowego;

9) Informowanie o incydentach.

Modu∏ 8

Zarzàdzanie, szkolenia i kontrola jakoÊci 
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

1) Wspó∏czesne zagro˝enia dla lotnictwa cywilnego;

2) Zadania osób odpowiedzialnych za zarzàdzanie
ochronà lotnictwa cywilnego w podmiotach pro-
wadzàcych lotniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà;

3) Obowiàzujàce krajowe i mi´dzynarodowe regu-
lacje prawne w zakresie ochrony lotnictwa cywil-
nego;

4) Analiza ryzyka w zakresie ochrony lotnictwa cywil-
nego;

5) Wewn´trzny i zewn´trzny nadzór nad systemem
ochrony podmiotów prowadzàcych lotniczà dzia-
∏alnoÊç gospodarczà;

6) System szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cy-
wilnego;

7) Planowanie dzia∏aƒ w sytuacjach kryzysowych
w lotnictwie cywilnym.

Modu∏ 9

Metody i Êrodki ochrony 
w zarzàdzaniu ruchem lotniczym

1) Procedury ochrony w zarzàdzaniu ruchem lotni-
czym;

2) Procedury ochrony zwiàzane z przekazywaniem
informacji o porwanym statku powietrznym za po-
mocà systemu AFTN;

3) Procedury ewakuacji obiektów Zarzàdzania Ru-
chem Lotniczym, uwzgl´dniajàce koniecznoÊç re-
organizacji ruchu lotniczego w przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowa-
niem zasad bezpieczeƒstwa tego ruchu;

4) Przekazywanie informacji o zagro˝eniu.
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Na podstawie art. 271g ustawy z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) warunki i tryb wydawania certyfikatu stwierdzajà-
cego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialnoÊci
za szkody spowodowane zanieczyszczeniem oleja-
mi bunkrowymi, zwanego dalej „certyfikatem”;

2) wzór certyfikatu.

§ 2. 1. Wniosek o wydanie certyfikatu powinien za-
wieraç nast´pujàce dane: 

1) nazw´ statku, jego port macierzysty oraz oznacze-
nie organu prowadzàcego rejestr;

2) oznaczenie w∏aÊciciela statku i jego siedziby;

3) sygna∏ rozpoznawczy;

4) numer identyfikacyjny statku nadany przez Mi´-
dzynarodowà Organizacj´ Morskà;

5) rodzaj zabezpieczenia finansowego;

6) nazw´ i siedzib´ podmiotu udzielajàcego zabez-
pieczenia finansowego, a tak˝e, gdy jest to uza-
sadnione, miejsce ustanowienia zabezpieczenia;

7) okres, na jaki ma byç wydany certyfikat.

2. Warunkiem wydania certyfikatu jest do∏àczenie
do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentu
stwierdzajàcego posiadanie odpowiedniego dla dane-
go statku zabezpieczenia finansowego odpowiedzial-
noÊci wystawionego przez podmiot udzielajàcy zabez-
pieczenia albo uwierzytelnionej kopii tego dokumentu.

§ 3. Wzór certyfikatu okreÊla za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

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

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

1012

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie certyfikatu stwierdzajàcego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

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

dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277,
z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 789.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2009 r. (poz. 1012)

WZÓR
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Na podstawie art. 277 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) warunki i tryb wydawania certyfikatu stwierdzajà-
cego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialnoÊ-
ci za szkody spowodowane zanieczyszczeniem
olejami ze statku, zwanego dalej „certyfikatem”;

2) wzór certyfikatu.

§ 2. 1. Wniosek o wydanie certyfikatu powinien za-
wieraç nast´pujàce dane: 

1) nazw´ statku, jego port macierzysty oraz oznacze-
nie organu prowadzàcego rejestr;

2) oznaczenie w∏aÊciciela statku i jego siedziby;

3) sygna∏ rozpoznawczy;

4) numer identyfikacyjny statku nadany przez Mi´-
dzynarodowà Organizacj´ Morskà;

5) rodzaj zabezpieczenia finansowego;

6) nazw´ i siedzib´ podmiotu udzielajàcego zabez-
pieczenia finansowego, a tak˝e, gdy jest to uza-
sadnione, miejsce ustanowienia zabezpieczenia;

7) okres, na jaki ma byç wydany certyfikat.

2. Warunkiem wydania certyfikatu jest do∏àczenie
do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentu
stwierdzajàcego posiadanie odpowiedniego dla dane-
go statku zabezpieczenia finansowego odpowiedzial-
noÊci wystawionego przez podmiot udzielajàcy zabez-
pieczenia albo uwierzytelnionej kopii tego dokumentu.

§ 3. Wzór certyfikatu okreÊla za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów
stwierdzajàcych zabezpieczenie finansowe odpowie-
dzialnoÊci cywilnej za szkody spowodowane zanie-
czyszczeniem olejami ze statku (Dz. U. Nr 114,
poz. 1196).

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

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie certyfikatu stwierdzajàcego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku

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

dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277,
z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 789.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2009 r. (poz. 1013)

WZÓR
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Dziennik Ustaw Nr 122 — 8956 — Poz. 1014

Na podstawie art. 95 ust. 6 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb przeznaczania
studentów i studentek uczelni morskich do odbycia
zaj´ç wojskowych oraz czas i sposób ich odbywania,
organizacj´ studium wojskowego, a tak˝e programy
zaj´ç wojskowych.

§ 2. 1. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przezna-
cza studenta uznanego za zdolnego do czynnej s∏u˝by
wojskowej do odbycia zaj´ç wojskowych na podsta-
wie zawiadomienia uczelni morskiej o przyj´ciu stu-
denta na studia wy˝sze.

2. Przeznaczenie studenta do odbycia zaj´ç woj-
skowych wojskowy komendant uzupe∏nieƒ stwierdza
wpisem w ksià˝eczce wojskowej studenta i ewidencji
wojskowej.

3. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przesy∏a
wtórnik karty ewidencyjnej wraz z formularzem ewi-
dencyjnym studenta do studium wojskowego w∏aÊci-
wej uczelni morskiej.

§ 3. Studenta, który powtarza rok studiów (se-
mestr) lub podjà∏ studia na drugim kierunku stu-
diów wy˝szych uczelni morskiej, kierownik stu-
dium wojskowego zwalnia z odbycia zaj´ç wojsko-
wych, je˝eli przedmiot ten zaliczy∏ zgodnie z regula-
minem danej uczelni morskiej, której by∏ lub jest stu-
dentem.

§ 4. 1. Zaj´cia wojskowe studentów sà prowadzo-
ne w ciàgu trzech semestrów w ∏àcznym wymiarze
315 godzin.

2. Terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia zaj´ç wojsko-
wych oraz podzia∏ godzin na poszczególne semestry
okreÊlajà plany studiów wy˝szych.

§ 5. Studenci, uczestniczàc w zaj´ciach wojsko-
wych, przestrzegajà dyscypliny wojskowej oraz noszà
umundurowanie, odznaki i oznaki wojskowe.

§ 6. Studenci w trakcie pierwszego semestru zaj´ç
wojskowych sk∏adajà przysi´g´ wojskowà.

§ 7. 1. W razie przeniesienia studenta obowiàzane-
go do odbycia zaj´ç wojskowych do innej uczelni
morskiej kierownik studium wojskowego przesy∏a je-
go wojskowe dokumenty ewidencyjne do w∏aÊciwego
studium oraz zawiadamia o tym wojskowego komen-
danta uzupe∏nieƒ.

2. W razie przeniesienia studenta z innej uczelni
wy˝szej do uczelni morskiej w zakresie obowiàzku
odbywania zaj´ç wojskowych oraz przeznaczania do
odbycia tych zaj´ç stosuje si´ odpowiednio przepisy
§ 2, z tym ˝e student uzupe∏nia zaj´cia wojskowe
zgodnie z regulaminem studiów wy˝szych danej
uczelni.

3. W razie przeniesienia studenta obowiàzanego
do odbycia zaj´ç wojskowych do uczelni wy˝szej innej
ni˝ uczelnia morska kierownik studium wojskowego
przesy∏a wtórnik karty ewidencyjnej wraz z formula-
rzem ewidencyjnym studenta wojskowemu komen-
dantowi uzupe∏nieƒ.

4. Wtórnik karty ewidencyjnej wraz z formularzem
ewidencyjnym studenta skreÊlonego z listy studen-
tów kierownik studium wojskowego przesy∏a wojsko-
wemu komendantowi uzupe∏nieƒ.

§ 8. 1. Student, który ukoƒczy∏ ostatni semestr za-
j´ç wojskowych, sk∏ada egzamin z tych zaj´ç.

2. W razie niez∏o˝enia egzaminu z zaj´ç wojsko-
wych lub niezaliczenia semestru (roku) zaj´ç wojsko-
wych stosuje si´ zasady przewidziane w regulaminie
studiów w odniesieniu do innych przedmiotów nauki
obj´tych planem studiów.

§ 9. 1. Studentowi, który z∏o˝y∏ egzamin z zaj´ç
wojskowych, prze∏o˝ony o uprawnieniach co najmniej
dowódcy kompanii wystawia opini´.

2. Opini´ sporzàdza si´ wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. Opini´ do∏àcza
si´ do wojskowych dokumentów ewidencyjnych stu-
denta.

3. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 1, zapoznaje
studenta ze sporzàdzonà o nim opinià w terminie
30 dni od dnia jej wystawienia.

4. Studentowi przys∏uguje prawo wniesienia od-
wo∏ania od sporzàdzonej o nim opinii do wy˝szego
prze∏o˝onego w terminie 14 dni od dnia zapoznania
si´ z opinià. Prze∏o˝ony ten mo˝e dokonaç zmiany
opinii. Od opinii wy˝szego prze∏o˝onego nie przys∏u-
guje prawo wniesienia odwo∏ania.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 lipca 2009 r.

w sprawie zaj´ç wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.
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§ 10. Studentowi, który ukoƒczy∏ zaj´cia wojskowe
i z∏o˝y∏ z wynikiem pozytywnym egzamin, wydaje si´
Êwiadectwo z∏o˝enia egzaminu, a kopi´ Êwiadectwa
za∏àcza si´ do wtórnika karty ewidencyjnej.

§ 11. Organizacj´ studium wojskowego uczelni
morskich okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 12. Program zaj´ç wojskowych studentów uczel-
ni morskich okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

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

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w spra-

wie trybu przeznaczania studentów wy˝szych szkó∏ morskich do odbycia zaj´ç wojskowych oraz czasu i sposobu ich od-
bywania (Dz. U. Nr 36, poz. 156 oraz z 2006 r. Nr 167, poz. 1186), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 paêdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1288).
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WZÓR

..........................................................
(miejscowoÊç, data sporzàdzenia opinii)

Studium Wojskowe

...........................................................
(nazwa uczelni morskiej)

OPINIA

..........................................................................................................................................................................................
(stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko studenta, miejsce urodzenia, PESEL)

za okres od ........................... do ...........................

TREÂå OPINII

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

mp. 
...................................................

(podpis wystawiajàcego opini´)

Z opinià zapozna∏em(am) si´

......................................................
(miejscowoÊç, data i podpis studenta)

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 20 lipca 2009 r. (poz. 1014)

Za∏àcznik nr 1
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1. Studium wojskowe jest ogólnouczelnianà jednost-
kà organizacyjnà akademii morskiej powo∏anà do
organizowania i realizacji programu zaj´ç wojsko-
wych ze studentami studiów dziennych.

2. Studium wojskowe sk∏ada si´ z zak∏adów (cykli)
przedmiotowych, skupiajàcych nauczycieli akade-
mickich i instruktorów prowadzàcych zaj´cia woj-
skowe z okreÊlonego przedmiotu (grupy przed-
miotów).

3. Zak∏ady (cykle) przedmiotowe powo∏uje rektor
w ramach okreÊlonego etatu studium wojskowe-
go, w zale˝noÊci od prowadzonych kierunków
kszta∏cenia w uczelni.

4. Stanowiska s∏u˝bowe przeznaczone dla ˝o∏nierzy
zawodowych okreÊla rektor akademii we wniosku
do Ministra Obrony Narodowej, które po uwzgl´d-
nieniu sà umieszczane w „Wykazie stanowisk
s∏u˝bowych ˝o∏nierzy zawodowych w instytucjach
cywilnych” prowadzonym przez Szefa Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego.

5. Nauczycielami studium wojskowego sà ˝o∏nierze
zawodowi wyznaczeni do pe∏nienia zawodowej
s∏u˝by wojskowej na stanowiskach s∏u˝bowych
w instytucjach cywilnych, inni ˝o∏nierze pe∏nià-
cy czynnà s∏u˝b´ wojskowà oraz pracownicy cy-
wilni.

6. Studium wojskowe, jako jednostka organizacyjna
uczelni, podlega bezpoÊrednio rektorowi akademii
morskiej.

7. Na czele studium wojskowego stoi kierownik stu-
dium, który jest prze∏o˝onym ca∏ego stanu osobo-
wego studium wojskowego i studentów odbywa-
jàcych zaj´cia wojskowe.

8. Kierownik studium wojskowego w stosunku do
podleg∏ych mu ˝o∏nierzy jest prze∏o˝onym dyscy-
plinarnym.

9. Kierownik studium wojskowego w sprawach doty-
czàcych prowadzenia zaj´ç wojskowych podlega
rektorowi akademii morskiej.

10. Tryb wyznaczania ˝o∏nierzy zawodowych na sta-
nowiska s∏u˝bowe w studium wojskowym oraz za-
sady ich podleg∏oÊci z tytu∏u pe∏nienia zawodowej
s∏u˝by wojskowej okreÊlone zosta∏y w przepisach
ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie woj-
skowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 141, poz. 892, z póên. zm.1)).

11. Stanowiska przewidziane dla pracowników cywil-
nych ustala si´ oraz zatrudnia si´ osoby na tych
stanowiskach na zasadach i w trybie przewidzia-
nych dla pracowników szkó∏ wy˝szych.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669.

Za∏àcznik nr 2

ORGANIZACJA STUDIUM WOJSKOWEGO UCZELNI MORSKIEJ
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Za∏àcznik nr 3

1
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2



Dziennik Ustaw Nr 122 — 8962 — Poz. 1014

3



Dziennik Ustaw Nr 122 — 8963 — Poz. 1014

4



Dziennik Ustaw Nr 122 — 8964 — Poz. 1014

5



Dziennik Ustaw Nr 122 — 8965 — Poz. 1014

6
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7



Dziennik Ustaw Nr 122 — 8967 — Poz. 1014

8
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9
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Na podstawie art. 75b ust. 13 ustawy z dnia 26 ma-
ja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 123, poz. 1058, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i sposób udziele-
nia zamówienia na wydrukowanie zestawów pytaƒ te-
stowych na egzamin wst´pny na aplikacj´ adwokackà
i radcowskà oraz dostarczenie tych zestawów komi-
sjom kwalifikacyjnym, zwanego dalej „zamówie-
niem”.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) oferent — osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub jed-
nostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej, ubiegajàcà si´ o udzielenie zamówienia;

2) wykonawca — osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub
jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobo-
woÊci prawnej, wybranà po przeprowadzeniu 
negocjacji.

§ 3. Post´powanie o udzielenie zamówienia przy-
gotowuje i przeprowadza komisja do przeprowadze-
nia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie ze-
stawów pytaƒ testowych na egzamin wst´pny na apli-
kacj´ adwokackà i radcowskà, zwana dalej „komisjà”.

§ 4. 1. Komisja przygotowuje i przeprowadza po-
st´powanie o udzielenie zamówienia w sposób za-
pewniajàcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie oferentów.

2. CzynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem oraz
przeprowadzeniem post´powania o udzielenie zamó-
wienia wykonujà osoby zapewniajàce bezstronnoÊç
i obiektywizm.

3. Zamówienia udziela si´ wykonawcy wybrane-
mu po przeprowadzeniu negocjacji. 

§ 5. 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci powo∏uje komisj´ w sk∏adzie od czterech do
szeÊciu cz∏onków, w tym przewodniczàcego komisji,
na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci w∏aÊciwej do przeprowa-
dzenia zamówienia, odpowiadajàcej za organizacj´
egzaminów wst´pnych na aplikacj´ adwokackà i rad-
cowskà. 

2. Komisja wykonuje wszelkie czynnoÊci na posie-
dzeniach zamkni´tych. W pracach komisji na ka˝dym
etapie post´powania powinno braç udzia∏ co najmniej
trzech cz∏onków.

3. Cz∏onkostwo w komisji wygasa w przypadku
Êmierci cz∏onka komisji.

4. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci odwo∏uje cz∏onka komisji w przypadku:

1) z∏o˝enia rezygnacji;

2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej sprawowanie
przez niego funkcji cz∏onka komisji;

3) niewykonywania lub nienale˝ytego wykonywania
obowiàzków;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za umyÊl-
nie pope∏nione przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego.

5. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci mo˝e odwo∏aç cz∏onka komisji w przypadku
wszcz´cia przeciwko niemu post´powania karnego
w zwiàzku z podejrzeniem o umyÊlne pope∏nienie
przez niego przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia 
publicznego.

6. WygaÊni´cie cz∏onkostwa lub odwo∏anie cz∏on-
ka ze sk∏adu komisji w czasie trwania post´powania
o udzielenie zamówienia nie wstrzymuje prac komisji.

7. W przypadku wygaÊni´cia cz∏onkostwa lub od-
wo∏ania cz∏onka komisji Dyrektor Generalny Minister-
stwa SprawiedliwoÊci mo˝e powo∏aç w terminie 7 dni
nowego cz∏onka.

8. Cz∏onek komisji podlega wy∏àczeniu, je˝eli:

1) ubiega si´ o udzielenie tego zamówienia;

2) pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim, w stosunku po-
krewieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub jest zwiàzany z tytu∏u
przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem
lub wykonawcà, jego cz∏onkami organów zarzà-
dzajàcych lub organów nadzorczych oferentów
lub wykonawców;

3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia post´po-
wania o udzielenie zamówienia pozostawa∏ w sto-
sunku pracy lub umów cywilnoprawnych z oferen-
tem lub wykonawcà lub by∏ cz∏onkiem organów
zarzàdzajàcych lub organów nadzorczych oferen-
tów lub wykonawców;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie 
i dor´czenie zestawów pytaƒ testowych na egzamin wst´pny na aplikacj´ adwokackà i radcowskà 

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 202,
poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 75, poz. 529 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85,
poz. 571 i Nr 99, poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156
i Nr 37, poz. 286.
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4) pozostaje z oferentem lub wykonawcà w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to
budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do bezstron-
noÊci tych osób;

5) zosta∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo po-
pe∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie
zamówienia, przest´pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nio-
ne w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych.

9. Cz∏onkowie komisji sk∏adajà pisemne oÊwiad-
czenie o braku lub istnieniu okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 8. 

10. Wzór oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 9,
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

11. CzynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia podj´te przez cz∏onka komisji podlegajàcego
wy∏àczeniu po powzi´ciu przez niego wiadomoÊci
o okolicznoÊciach, o których mowa w ust. 8, powtarza
si´, z wyjàtkiem czynnoÊci faktycznych niewp∏ywajà-
cych na wynik post´powania.

12. Komisja rozpoczyna prace z dniem powo∏ania
i koƒczy prace z dniem podpisania umowy z wyko-
nawcà albo z dniem uniewa˝nienia zamówienia
w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 5. 

§ 6. 1. Komisja:

1) ocenia spe∏nienie przez oferentów warunków
udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia,
okreÊlonych w § 10 ust. 1;

2) ocenia zg∏oszenia o przystàpieniu do negocjacji;

3) przygotowuje i przeprowadza post´powanie
o udzielenie zamówienia, w szczególnoÊci:

a) przygotowuje projekt zaproszenia,

b) wybiera oferentów, do których zostanie wys∏a-
ne zaproszenie do sk∏adania zg∏oszenia o przy-
stàpieniu do negocjacji, zwane dalej „zaprosze-
niem”,

c) sprawdza liczb´ otrzymanych zg∏oszeƒ o przy-
stàpieniu do negocjacji,

d) przeprowadza negocjacje;

4) odrzuca zg∏oszenia o przystàpieniu do negocjacji;

5) wyklucza z post´powania o udzielenie zamówie-
nia oferentów;

6) wyst´puje z wnioskiem do Dyrektora Generalnego
Ministerstwa SprawiedliwoÊci o uniewa˝nienie
post´powania o udzielenie zamówienia zawierajà-
cym faktyczne i prawne uzasadnienie;

7) przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Minister-
stwa SprawiedliwoÊci propozycj´ wyboru oferen-
ta zawierajàcà faktyczne i prawne uzasadnienie.

2. Komisja wzywa oferentów, którzy:

1) w okreÊlonym terminie nie z∏o˝yli wymaganych
przez komisj´ oÊwiadczeƒ lub dokumentów, o któ-
rych mowa w § 10 ust. 2 pkt 8, lub którzy nie z∏o-
˝yli pe∏nomocnictw, 

2) z∏o˝yli wymagane przez komisj´ oÊwiadczenia
i dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 8,
zawierajàce b∏´dy lub którzy z∏o˝yli wadliwe pe∏-
nomocnictwa

— do ich z∏o˝enia w terminie nie póêniej ni˝ 5 dni od
dnia dor´czenia wezwania, chyba ˝e mimo ich z∏o˝e-
nia zg∏oszenie o przystàpieniu do negocjacji oferen-
ta podlega odrzuceniu albo konieczne by∏oby unie-
wa˝nienie post´powania. Z∏o˝one na wezwanie ko-
misji oÊwiadczenia i dokumenty powinny potwier-
dzaç spe∏nianie przez oferenta warunków udzia∏u
w post´powaniu o udzielenie zamówienia, nie póê-
niej ni˝ w dniu, w którym up∏ynà∏ termin sk∏adania
zg∏oszeƒ o dopuszczeniu do negocjacji.

3. Komisja mo˝e wezwaç tak˝e, w terminie nie
póêniej ni˝ 5 dni od dnia dor´czenia wezwania, do z∏o-
˝enia wyjaÊnieƒ dotyczàcych oÊwiadczeƒ lub doku-
mentów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 8.

4. Komisja odrzuca zg∏oszenie o przystàpieniu do
negocjacji:

1) z∏o˝one albo uzupe∏nione po wyznaczonym termi-
nie;

2) niespe∏niajàce warunków udzia∏u w negocjacjach;

3) w przypadku gdy pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 2, oferent nie z∏o˝y dokumentów,
o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 8;

4) w przypadku wykluczenia oferenta.

§ 7. O udzielenie zamówienia mogà ubiegaç si´
oferenci, którzy:

1) spe∏niajà warunek okreÊlony w § 10 ust. 1;

2) posiadajà niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie oraz
dysponujà potencja∏em technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedsta-
wià pisemne zobowiàzanie innych podmiotów do
udost´pnienia potencja∏u technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdujà si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajàcej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegajà wykluczeniu z post´powania
o udzielenie zamówienia.

§ 8. 1. Oferenci mogà wspólnie ubiegaç si´
o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oferen-
ci ustanawiajà pe∏nomocnika do reprezentowania ich
w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo repre-
zentowania w post´powaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia.

3. Przepisy dotyczàce oferenta stosuje si´ odpo-
wiednio do oferentów, o których mowa w ust. 1.

4. Je˝eli zg∏oszenie o przystàpieniu do negocjacji
oferentów, o których mowa w ust. 1, zosta∏o wybrane,
komisja mo˝e ˝àdaç przed przystàpieniem do nego-
cjacji przedstawienia umowy regulujàcej wspó∏prac´
tych oferentów.
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§ 9. 1. Z post´powania o udzielenie zamówienia
wyklucza si´:

1) oferentów, którzy wyrzàdzili szkod´, nie wykonu-
jàc zamówienia lub wykonujàc je nienale˝ycie, je-
˝eli szkoda ta zosta∏a stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem sàdu wydanym w okresie 3 lat przed
wszcz´ciem post´powania;

2) oferentów, w stosunku do których otwarto likwi-
dacj´ lub których upad∏oÊç og∏oszono, z wyjàt-
kiem oferentów, którzy po og∏oszeniu upad∏oÊci
zawarli uk∏ad zatwierdzony prawomocnym posta-
nowieniem sàdu, je˝eli uk∏ad nie przewiduje za-
spokojenia wierzycieli poprzez likwidacj´ majàtku
upad∏ego;

3) oferentów, którzy zalegajà z uiszczeniem podat-
ków, op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
lub zdrowotne, z wyjàtkiem przypadków gdy uzy-
skali oni przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie, roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub
wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊci-
wego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za
przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powa-
niem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo prze-
ciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarob-
kowà, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospo-
darczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w ce-
lu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za
przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u
w zorganizowanej grupie albo zwiàzku majàcych
na celu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´p-
stwa skarbowego;

5) spó∏ki prawa handlowego, których wspólnika lub
cz∏onka zarzàdu prawomocnie skazano za prze-
st´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem
o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przeciwko
prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà,
przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàg-
ni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za przest´p-
stwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u w zorga-
nizowanej grupie albo zwiàzku majàcych na celu
pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skar-
bowego;

6) osoby prawne, których urz´dujàcego cz∏onka or-
ganu zarzàdzajàcego prawomocnie skazano za
przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powa-
niem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo prze-
ciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarob-
kowà, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospo-
darczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w ce-
lu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za
przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u
w zorganizowanej grupie albo zwiàzku majàcych
na celu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´p-
stwa skarbowego;

7) podmioty zbiorowe, wobec których sàd orzek∏ za-
kaz ubiegania si´ o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbio-
rowych za czyny zabronione pod groêbà kary;

8) oferentów, którzy nie spe∏niajà warunków udzia∏u
w post´powaniu, o których mowa w § 7 pkt 1—3.

2. Z post´powania o udzielenie zamówienia wy-
klucza si´ równie˝ oferentów, którzy:

1) wykonywali bezpoÊrednio czynnoÊci zwiàzane
z przygotowaniem prowadzonego post´powania
lub pos∏ugiwali si´ w celu sporzàdzenia zg∏osze-
nia o przystàpieniu do negocjacji osobami uczest-
niczàcymi w wykonywaniu tych czynnoÊci, chyba
˝e udzia∏ tych oferentów w post´powaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;

2) z∏o˝yli nieprawdziwe informacje majàce wp∏yw na
wynik prowadzonego post´powania;

3) nie z∏o˝yli dokumentów lub oÊwiadczeƒ, o których
mowa w § 10 ust. 2 pkt 8, albo innych dokumen-
tów lub oÊwiadczeƒ wynikajàcych z zaproszenia
potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u
w post´powaniu o udzielenie zamówienia lub z∏o-
˝one dokumenty zawierajà b∏´dy, z zastrze˝eniem
§ 5 ust. 3.

3. Komisja zawiadamia równoczeÊnie oferentów,
którzy zostali wykluczeni z post´powania o udzielenie
zamówienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne
wykluczenia.

4. Zg∏oszenie o przystàpieniu do negocjacji ofe-
renta wykluczonego uznaje si´ za odrzucone.

§ 10. 1. Komisja wysy∏a zaproszenie do co naj-
mniej dwóch oferentów, którzy przynajmniej raz byli
wykonawcà us∏ugi polegajàcej na wydrukowaniu
i dostarczaniu dokumentów lub materia∏ów, podlega-
jàcych ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Zaproszenie zawiera co najmniej:

1) adres siedziby Ministerstwa SprawiedliwoÊci;

2) okreÊlenie przedmiotu zamówienia;

3) wskazanie miejsca, terminu i sposobu sk∏adania
zg∏oszenia o przystàpieniu do negocjacji;

4) warunki udzia∏u w negocjacjach;

5) kryteria oceny zg∏oszeƒ;

6) termin wykonania zamówienia;

7) miejsce i termin negocjacji;

8) informacj´ o obowiàzku do∏àczenia do zg∏oszenia
nast´pujàcych dokumentów lub oÊwiadczeƒ
w oryginale lub kopii poÊwiadczonych przez ofe-
renta za zgodnoÊç z orygina∏em, w szczególnoÊci:

a) aktualnego odpisu z w∏aÊciwego rejestru albo
aktualnego zaÊwiadczenia o wpisie do ewiden-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne
przepisy wymagajà wpisu do rejestru lub zg∏o-
szenia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
wystawionych nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy
przed up∏ywem terminu sk∏adania zg∏oszeƒ
o przystàpieniu do negocjacji,
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b) Êwiadectw bezpieczeƒstwa przemys∏owego
albo poÊwiadczeƒ bezpieczeƒstwa upowa˝nia-
jàcych do dost´pu do informacji niejawnych,

c) aktualnego zaÊwiadczenia w∏aÊciwego naczel-
nika urz´du skarbowego oraz w∏aÊciwego od-
dzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego
potwierdzajàcego odpowiednio, ˝e oferent nie
zalega z op∏acaniem podatków, op∏at oraz sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne lub zdrowotne,
lub zaÊwiadczenia, ˝e uzyska∏ przewidziane pra-
wem zwolnienie, odroczenie lub roz∏o˝enie na
raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie wyko-
nania decyzji w∏aÊciwego organu, wystawione-
go nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed up∏ywem
terminu do sk∏adania zg∏oszenia o przystàpie-
niu do negocjacji,

d) polisy lub innego dokumentu potwierdzajàce-
go, ˝e oferent jest ubezpieczony od odpowie-
dzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia∏alnoÊci,

e) oÊwiadczenia oferenta o niepodleganiu wyklu-
czeniu z post´powania o udzielenie zamówie-
nia, o którym mowa w § 9,

f) dokumentów potwierdzajàcych doÊwiadczenie
w zakresie us∏ug polegajàcych na wydrukowa-
niu i dostarczaniu dokumentów lub materia∏ów,
podlegajàcych ochronie przed nieuprawnio-
nym ujawnieniem;

9) istotne postanowienia umowy dotyczàcej zamó-
wienia.

§ 11. Zg∏oszenie o przystàpieniu do negocjacji
sk∏ada si´, pod rygorem odrzucenia, w zamkni´tej ko-
percie, w miejscu, w terminie i w sposób okreÊlony
w zaproszeniu.

§ 12. 1. Komisja ocenia zg∏oszenia o przystàpieniu
do negocjacji na podstawie kryteriów oceny okreÊlo-
nych w zaproszeniu.

2. Kryteriami oceny zg∏oszeƒ sà kryteria odnoszà-
ce si´ do przedmiotu zamówienia, w szczególnoÊci
bezpieczeƒstwo, jakoÊç oraz termin wykonania zamó-
wienia.

§ 13. 1. Komisja niezw∏ocznie po wyborze zg∏o-
szeƒ o przystàpieniu do negocjacji powiadamia
pisemnie oferentów o wyniku oceny zg∏oszeƒ o przy-
stàpieniu do negocjacji. 

2. Komisja podejmuje negocjacje z oferentami,
których zg∏oszenia spe∏niajà warunki udzia∏u w nego-
cjacjach okreÊlone w zaproszeniu. Zg∏oszenia oferen-
tów, które nie spe∏niajà warunków udzia∏u w negocja-
cjach okreÊlonych w zaproszeniu, podlegajà odrzuce-
niu.

3. Komisja prowadzi negocjacje w celu doprecyzo-
wania lub uzupe∏nienia opisu przedmiotu zamówie-
nia, sposobu jego wykonania lub istotnych postano-
wieƒ umowy dotyczàcej zamówienia.

4. Prowadzone negocjacje majà charakter poufny.
˚adna ze stron nie mo˝e bez zgody drugiej strony
ujawniç informacji technicznych i handlowych zwiàza-
nych z negocjacjami.

5. Wszelkie wymagania, wyjaÊnienia i informacje,
a tak˝e dokumenty zwiàzane z negocjacjami sà prze-
kazywane oferentom niezw∏ocznie, za poÊrednictwem
poczty lub poczty elektronicznej, na adres wskazany
w zg∏oszeniu o przystàpieniu do negocjacji.

6. Przewodniczàcy komisji informuje Dyrektora
Generalnego Ministerstwa SprawiedliwoÊci o wyni-
kach negocjacji i w imieniu komisji przedstawia pro-
pozycj´ wyboru wykonawcy, z którym spoÊród
wszystkich oferentów zaproszonych do negocjacji
uzgodni najkorzystniejsze postanowienia umowy do-
tyczàcej zamówienia.

7. Przewodniczàcy komisji informuje wszystkich
oferentów, z którymi by∏y prowadzone negocjacje,
o wyniku post´powania. 

§ 14. Je˝eli w toku negocjacji nie mo˝na wybraç
wykonawcy z uwagi na to, ˝e dwóch lub wi´cej ofe-
rentów przedstawi takie same warunki realizacji za-
mówienia, komisja wybiera tego wykonawc´, który
wyka˝e najwi´ksze doÊwiadczenie w zakresie us∏ug
polegajàcych na wydrukowaniu i dostarczaniu doku-
mentów lub materia∏ów, podlegajàcych ochronie
przed nieuprawnionym ujawnieniem, a dotychczaso-
wa realizacja tych us∏ug przebiega∏a bez zastrze˝eƒ,
i zapewni mo˝liwoÊç zagwarantowania zabezpiecze-
nia zestawów pytaƒ testowych przed ich nieupraw-
nionym ujawnieniem podczas drukowania i dostar-
czania oraz terminowe wykonanie zamówienia.

§ 15. 1. Po zakoƒczeniu negocjacji komisja mo˝e
doprecyzowaç lub uzupe∏niç istotne postanowienia
umowy dotyczàcej zamówienia wy∏àcznie w zakresie,
w jakim by∏y one przedmiotem negocjacji.

2. Doprecyzowanie lub uzupe∏nienie, o których
mowa w ust. 1, nie mogà prowadziç do istotnej zmia-
ny przedmiotu zamówienia oraz ceny zamówienia.

§ 16. 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci uniewa˝nia post´powanie o udzielenie za-
mówienia, je˝eli:

1) nie wp∏yn´∏o ˝adne zg∏oszenie o przystàpieniu do
negocjacji lub ˝aden z wykonawców nie spe∏nia
warunków udzia∏u w negocjacjach okreÊlonych
w zaproszeniu;

2) wszystkie zg∏oszenia o przystàpieniu do negocjacji
zosta∏y odrzucone;

3) do negocjacji nie przystàpi∏ ˝aden wykonawca;

4) w wyniku przeprowadzonych negocjacji strony
nie uzgodni∏y istotnych postanowieƒ umowy do-
tyczàcej zamówienia;

5) w pracach komisji stwierdzono naruszenie prawa
mogàce mieç wp∏yw na wynik post´powania.
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2. W przypadku uniewa˝nienia post´powania
o udzielenie zamówienia Dyrektor Generalny Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci niezw∏ocznie powiadamia
pisemnie oferentów, wskazujàc podstaw´ uniewa˝-
nienia tego post´powania.

3. W przypadku uniewa˝nienia post´powania
o udzielenie zamówienia komisja wszczyna nowe po-
st´powanie, jednak˝e zaproszenie wysy∏a si´ do jed-
nego oferenta, który posiada doÊwiadczenie w zakre-
sie us∏ug polegajàcych na wydrukowaniu i dostarcza-
niu dokumentów lub materia∏ów, podlegajàcych
ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
wniosek o uniewa˝nienie post´powania o udzielenie
zamówienia sk∏ada do Dyrektora Generalnego Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci ka˝dy, kto powzià∏ informacj´
o naruszeniu prawa mogàcym mieç wp∏yw na wynik
post´powania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci rozstrzyga, czy naruszenie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 5, mia∏o wp∏yw na wynik post´powania.

§ 17. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci zawiera umow´ z wykonawcà, którego propo-
zycj´ wyboru przedstawi komisja, w terminie 7 dni od
dnia przedstawienia przez komisj´ tej propozycji. 

§ 18. 1. W trakcie prowadzenia post´powania
o udzielenie zamówienia komisja sporzàdza pisemny
protokó∏ wszystkich czynnoÊci. Protokó∏ podpisujà
cz∏onkowie komisji, którzy brali udzia∏ w wykonywa-
niu danej czynnoÊci.

2. Zg∏oszenia, oÊwiadczenia, zawiadomienia,
wnioski, inne dokumenty i informacje sk∏adane przez
komisj´ i oferentów oraz umowa w sprawie zamówie-
nia stanowià za∏àczniki do protoko∏u.

§ 19. Komórka organizacyjna Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci w∏aÊciwa do przeprowadzenia zamówie-
nia oraz odpowiadajàca za organizacj´ egzaminów
wst´pnych na aplikacj´ adwokackà i radcowskà prze-
chowuje protokó∏ wraz z za∏àcznikami przez okres 4 lat
od dnia zakoƒczenia post´powania o udzielenie za-
mówienia, w sposób gwarantujàcy jego nienaruszal-
noÊç.

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: A. Czuma
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 31 lipca 2009 r. (poz. 1015)

WZÓR

OÊwiadczenie cz∏onka komisji
do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytaƒ testowych 

na egzamin wst´pny na aplikacj´ adwokackà i radcowskà 

Ja, ni˝ej podpisany, oÊwiadczam, ˝e zachodzà/nie zachodzà*) wobec mnie przes∏anki okreÊlone w § 5 ust. 8
rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamó-
wienia na wydrukowanie i dor´czenie zestawów pytaƒ testowych na egzamin wst´pny na aplikacj´ adwokac-
kà i radcowskà (Dz. U. Nr 122, poz. 1015).

............................................ ............................................
(miejscowoÊç, data) (czytelny podpis)

*) Niepotrzebne skreÊliç.
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Na podstawie art. 71c § 13 ustawy z dnia 14 lute-
go 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r.
Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i sposób udziele-
nia zamówienia na wydrukowanie zestawów pytaƒ te-
stowych na egzamin wst´pny na aplikacj´ notarialnà
oraz dostarczenie tych zestawów komisjom kwalifika-
cyjnym, zwanego dalej „zamówieniem”. 

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) oferent — osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub jed-
nostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej, ubiegajàcà si´ o udzielenie zamówienia;

2) wykonawca — osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub
jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobo-
woÊci prawnej, wybranà po przeprowadzeniu ne-
gocjacji.

§ 3. Post´powanie o udzielenie zamówienia przy-
gotowuje i przeprowadza komisja do przeprowadze-
nia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie ze-
stawów pytaƒ testowych na egzamin wst´pny na apli-
kacj´ notarialnà, zwana dalej „komisjà”.

§ 4. 1. Komisja przygotowuje i przeprowadza po-
st´powanie o udzielenie zamówienia w sposób za-
pewniajàcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie oferentów.

2. CzynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem oraz
przeprowadzeniem post´powania o udzielenie zamó-
wienia wykonujà osoby zapewniajàce bezstronnoÊç
i obiektywizm.

3. Zamówienia udziela si´ wykonawcy wybrane-
mu po przeprowadzeniu negocjacji. 

§ 5. 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci powo∏uje komisj´ w sk∏adzie od czterech do
szeÊciu cz∏onków, w tym przewodniczàcego komisji,
na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci w∏aÊciwej do przeprowa-
dzenia zamówienia, odpowiadajàcej za organizacj´
egzaminów wst´pnych na aplikacj´ notarialnà.

2. Komisja wykonuje wszelkie czynnoÊci na posie-
dzeniach zamkni´tych. W pracach komisji na ka˝dym
etapie post´powania powinno braç udzia∏ co najmniej
trzech cz∏onków.

3. Cz∏onkostwo w komisji wygasa w przypadku
Êmierci cz∏onka komisji.

4. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci odwo∏uje cz∏onka komisji w przypadku:

1) z∏o˝enia rezygnacji;

2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej sprawowanie
przez niego funkcji cz∏onka komisji;

3) niewykonywania lub nienale˝ytego wykonywania
obowiàzków;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za umyÊl-
nie pope∏nione przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego.

5. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci mo˝e odwo∏aç cz∏onka komisji w przypadku
wszcz´cia przeciwko niemu post´powania karnego
w zwiàzku z podejrzeniem o umyÊlne pope∏nienie
przez niego przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia
publicznego.

6. WygaÊni´cie cz∏onkostwa lub odwo∏anie cz∏on-
ka ze sk∏adu komisji w czasie trwania post´powania
o udzielenie zamówienia nie wstrzymuje prac komisji.

7. W przypadku wygaÊni´cia cz∏onkostwa lub od-
wo∏ania cz∏onka komisji Dyrektor Generalny Minister-
stwa SprawiedliwoÊci mo˝e powo∏aç w terminie 7 dni
nowego cz∏onka.

8. Cz∏onek komisji podlega wy∏àczeniu, je˝eli:

1) ubiega si´ o udzielenie tego zamówienia;

2) pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim, w stosunku po-
krewieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub jest zwiàzany z tytu∏u
przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem
lub wykonawcà, jego cz∏onkami organów zarzà-
dzajàcych lub organów nadzorczych oferentów
lub wykonawców;

3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia post´po-
wania o udzielenie zamówienia pozostawa∏ w sto-
sunku pracy lub umów cywilnoprawnych z oferen-
tem lub wykonawcà lub by∏ cz∏onkiem organów
zarzàdzajàcych lub organów nadzorczych oferen-
tów lub wykonawców;

4) pozostaje z oferentem lub wykonawcà w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to
budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do bezstron-
noÊci tych osób;

5) zosta∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo po-
pe∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie
zamówienia, przest´pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nio-
ne w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych.

1016

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie 
i dor´czenie zestawów pytaƒ testowych na egzamin wst´pny na aplikacj´ notarialnà 
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9. Cz∏onkowie komisji sk∏adajà pisemne oÊwiad-
czenie o braku lub istnieniu okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 8. 

10. Wzór oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 9,
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

11. CzynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia podj´te przez cz∏onka komisji podlegajàcego
wy∏àczeniu po powzi´ciu przez niego wiadomoÊci
o okolicznoÊciach, o których mowa w ust. 8, powtarza
si´, z wyjàtkiem czynnoÊci faktycznych niewp∏ywajà-
cych na wynik post´powania.

12. Komisja rozpoczyna prace z dniem powo∏ania
i koƒczy prace z dniem podpisania umowy z wyko-
nawcà albo z dniem uniewa˝nienia zamówienia
w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 5. 

§ 6. 1. Komisja:

1) ocenia spe∏nienie przez oferentów warunków
udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia,
okreÊlonych w § 10 ust. 1;

2) ocenia zg∏oszenia o przystàpieniu do negocjacji;

3) przygotowuje i przeprowadza post´powanie
o udzielenie zamówienia, w szczególnoÊci:

a) przygotowuje projekt zaproszenia,

b) wybiera oferentów, do których zostanie wys∏a-
ne zaproszenie do sk∏adania zg∏oszenia o przy-
stàpieniu do negocjacji, zwane dalej „zaprosze-
niem”,

c) sprawdza liczb´ otrzymanych zg∏oszeƒ o przy-
stàpieniu do negocjacji,

d) przeprowadza negocjacje;

4) odrzuca zg∏oszenia o przystàpieniu do negocjacji;

5) wyklucza z post´powania o udzielenie zamówie-
nia oferentów;

6) wyst´puje z wnioskiem do Dyrektora Generalnego
Ministerstwa SprawiedliwoÊci o uniewa˝nienie
post´powania o udzielenie zamówienia zawierajà-
cym faktyczne i prawne uzasadnienie;

7) przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Minister-
stwa SprawiedliwoÊci propozycj´ wyboru oferen-
ta zawierajàcà faktyczne i prawne uzasadnienie.

2. Komisja wzywa oferentów, którzy:

1) w okreÊlonym terminie nie z∏o˝yli wymaganych
przez komisj´ oÊwiadczeƒ lub dokumentów, o któ-
rych mowa w § 10 ust. 2 pkt 8, lub którzy nie z∏o-
˝yli pe∏nomocnictw,

2) z∏o˝yli wymagane przez komisj´ oÊwiadczenia
i dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 8,
zawierajàce b∏´dy lub którzy z∏o˝yli wadliwe pe∏-
nomocnictwa

— do ich z∏o˝enia w terminie nie póêniej ni˝ 5 dni od
dnia dor´czenia wezwania, chyba ˝e mimo ich z∏o-
˝enia zg∏oszenie o przystàpieniu do negocjacji ofe-
renta podlega odrzuceniu albo konieczne by∏oby

uniewa˝nienie post´powania. Z∏o˝one na wezwanie
komisji oÊwiadczenia i dokumenty powinny potwier-
dzaç spe∏nianie przez oferenta warunków udzia∏u
w post´powaniu o udzielenie zamówienia, nie póê-
niej ni˝ w dniu, w którym up∏ynà∏ termin sk∏adania
zg∏oszeƒ o dopuszczeniu do negocjacji.

3. Komisja mo˝e wezwaç tak˝e, w terminie nie
póêniej ni˝ 5 dni od dnia dor´czenia wezwania, do z∏o-
˝enia wyjaÊnieƒ dotyczàcych oÊwiadczeƒ lub doku-
mentów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 8.

4. Komisja odrzuca zg∏oszenie o przystàpieniu do
negocjacji:

1) z∏o˝one albo uzupe∏nione po wyznaczonym termi-
nie;

2) niespe∏niajàce warunków udzia∏u w negocjacjach;

3) w przypadku gdy pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 2, oferent nie z∏o˝y dokumentów,
o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 8;

4) w przypadku wykluczenia oferenta.

§ 7. O udzielenie zamówienia mogà ubiegaç si´
oferenci, którzy:

1) spe∏niajà warunek okreÊlony w § 10 ust. 1;

2) posiadajà niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie oraz
dysponujà potencja∏em technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedsta-
wià pisemne zobowiàzanie innych podmiotów do
udost´pnienia potencja∏u technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdujà si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajàcej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegajà wykluczeniu z post´powania
o udzielenie zamówienia.

§ 8. 1. Oferenci mogà wspólnie ubiegaç si´
o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oferen-
ci ustanawiajà pe∏nomocnika do reprezentowania ich
w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo repre-
zentowania w post´powaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia.

3. Przepisy dotyczàce oferenta stosuje si´ odpo-
wiednio do oferentów, o których mowa w ust. 1.

4. Je˝eli zg∏oszenie o przystàpieniu do negocjacji
oferentów, o których mowa w ust. 1, zosta∏o wybrane,
komisja mo˝e ˝àdaç przed przystàpieniem do nego-
cjacji przedstawienia umowy regulujàcej wspó∏prac´
tych oferentów.

§ 9. 1. Z post´powania o udzielenie zamówienia
wyklucza si´:

1) oferentów, którzy wyrzàdzili szkod´, nie wykonu-
jàc zamówienia lub wykonujàc je nienale˝ycie, je-
˝eli szkoda ta zosta∏a stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem sàdu wydanym w okresie 3 lat przed
wszcz´ciem post´powania;
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2) oferentów, w stosunku do których otwarto likwi-
dacj´ lub których upad∏oÊç og∏oszono, z wyjàt-
kiem oferentów, którzy po og∏oszeniu upad∏oÊci
zawarli uk∏ad zatwierdzony prawomocnym posta-
nowieniem sàdu, je˝eli uk∏ad nie przewiduje za-
spokojenia wierzycieli poprzez likwidacj´ majàtku
upad∏ego;

3) oferentów, którzy zalegajà z uiszczeniem podat-
ków, op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
lub zdrowotne, z wyjàtkiem przypadków gdy uzy-
skali oni przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie, roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub
wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊci-
wego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za
przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powa-
niem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo prze-
ciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarob-
kowà, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospo-
darczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w ce-
lu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za
przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u
w zorganizowanej grupie albo zwiàzku majàcych
na celu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´p-
stwa skarbowego;

5) spó∏ki prawa handlowego, których wspólnika lub
cz∏onka zarzàdu prawomocnie skazano za prze-
st´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem
o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przeciwko
prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà,
przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàg-
ni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za przest´p-
stwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u w zorga-
nizowanej grupie albo zwiàzku majàcych na celu
pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skar-
bowego;

6) osoby prawne, których urz´dujàcego cz∏onka or-
ganu zarzàdzajàcego prawomocnie skazano za
przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powa-
niem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo prze-
ciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarob-
kowà, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospo-
darczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w ce-
lu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za
przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u
w zorganizowanej grupie albo zwiàzku majàcych
na celu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´p-
stwa skarbowego;

7) podmioty zbiorowe, wobec których sàd orzek∏ za-
kaz ubiegania si´ o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbio-
rowych za czyny zabronione pod groêbà kary;

8) oferentów, którzy nie spe∏niajà warunków udzia∏u
w post´powaniu, o których mowa w § 7 pkt 1—3.

2. Z post´powania o udzielenie zamówienia wy-
klucza si´ równie˝ oferentów, którzy:

1) wykonywali bezpoÊrednio czynnoÊci zwiàzane
z przygotowaniem prowadzonego post´powania
lub pos∏ugiwali si´ w celu sporzàdzenia zg∏osze-
nia o przystàpieniu do negocjacji osobami uczest-

niczàcymi w wykonywaniu tych czynnoÊci, chyba
˝e udzia∏ tych oferentów w post´powaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;

2) z∏o˝yli nieprawdziwe informacje majàce wp∏yw na
wynik prowadzonego post´powania;

3) nie z∏o˝yli dokumentów lub oÊwiadczeƒ, o których
mowa w § 10 ust. 2 pkt 8, albo innych dokumen-
tów lub oÊwiadczeƒ wynikajàcych z zaproszenia
potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u
w post´powaniu o udzielenie zamówienia lub z∏o-
˝one dokumenty zawierajà b∏´dy, z zastrze˝eniem
§ 5 ust. 3.

3. Komisja zawiadamia równoczeÊnie oferentów,
którzy zostali wykluczeni z post´powania o udzielenie
zamówienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne
wykluczenia.

4. Zg∏oszenie o przystàpieniu do negocjacji ofe-
renta wykluczonego uznaje si´ za odrzucone.

§ 10. 1. Komisja wysy∏a zaproszenie do co naj-
mniej dwóch oferentów, którzy przynajmniej raz byli
wykonawcà us∏ugi polegajàcej na wydrukowaniu
i dostarczaniu dokumentów lub materia∏ów, podlega-
jàcych ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Zaproszenie zawiera co najmniej:

1) adres siedziby Ministerstwa SprawiedliwoÊci;

2) okreÊlenie przedmiotu zamówienia;

3) wskazanie miejsca, terminu i sposobu sk∏adania
zg∏oszenia o przystàpieniu do negocjacji;

4) warunki udzia∏u w negocjacjach;

5) kryteria oceny zg∏oszeƒ;

6) termin wykonania zamówienia;

7) miejsce i termin negocjacji;

8) informacj´ o obowiàzku do∏àczenia do zg∏oszenia
nast´pujàcych dokumentów lub oÊwiadczeƒ
w oryginale lub kopii poÊwiadczonych przez ofe-
renta za zgodnoÊç z orygina∏em, w szczególnoÊci:

a) aktualnego odpisu z w∏aÊciwego rejestru albo
aktualnego zaÊwiadczenia o wpisie do ewiden-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne
przepisy wymagajà wpisu do rejestru lub zg∏o-
szenia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
wystawionych nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy
przed up∏ywem terminu sk∏adania zg∏oszeƒ
o przystàpieniu do negocjacji,

b) Êwiadectw bezpieczeƒstwa przemys∏owego 
albo poÊwiadczeƒ bezpieczeƒstwa upowa˝nia-
jàcych do dost´pu do informacji niejawnych,

c) aktualnego zaÊwiadczenia w∏aÊciwego naczel-
nika urz´du skarbowego oraz w∏aÊciwego od-
dzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego
potwierdzajàcego odpowiednio, ˝e oferent nie
zalega z op∏acaniem podatków, op∏at oraz sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne lub zdrowotne,
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lub zaÊwiadczenia, ˝e uzyska∏ przewidziane pra-
wem zwolnienie, odroczenie lub roz∏o˝enie na
raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie wyko-
nania decyzji w∏aÊciwego organu, wystawione-
go nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed up∏ywem
terminu do sk∏adania zg∏oszenia o przystàpie-
niu do negocjacji,

d) polisy lub innego dokumentu potwierdzajàce-
go, ˝e oferent jest ubezpieczony od odpowie-
dzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia∏alnoÊci,

e) oÊwiadczenia oferenta o niepodleganiu wyklu-
czeniu z post´powania o udzielenie zamówie-
nia, o którym mowa w § 9,

f) dokumentów potwierdzajàcych doÊwiadczenie
w zakresie us∏ug polegajàcych na wydrukowa-
niu i dostarczaniu dokumentów lub materia∏ów,
podlegajàcych ochronie przed nieuprawnio-
nym ujawnieniem;

9) istotne postanowienia umowy dotyczàcej zamó-
wienia.

§ 11. Zg∏oszenie o przystàpieniu do negocjacji
sk∏ada si´, pod rygorem odrzucenia, w zamkni´tej ko-
percie, w miejscu, w terminie i w sposób okreÊlony
w zaproszeniu.

§ 12. 1. Komisja ocenia zg∏oszenia o przystàpieniu
do negocjacji na podstawie kryteriów oceny okreÊlo-
nych w zaproszeniu.

2. Kryteriami oceny zg∏oszeƒ sà kryteria odnoszà-
ce si´ do przedmiotu zamówienia, w szczególnoÊci
bezpieczeƒstwo, jakoÊç oraz termin wykonania zamó-
wienia.

§ 13. 1. Komisja niezw∏ocznie po wyborze zg∏o-
szeƒ o przystàpieniu do negocjacji powiadamia
pisemnie oferentów o wyniku oceny zg∏oszeƒ o przy-
stàpieniu do negocjacji. 

2. Komisja podejmuje negocjacje z oferentami,
których zg∏oszenia spe∏niajà warunki udzia∏u w nego-
cjacjach okreÊlone w zaproszeniu. Zg∏oszenia oferen-
tów, które nie spe∏niajà warunków udzia∏u w negocja-
cjach okreÊlonych w zaproszeniu, podlegajà odrzuce-
niu.

3. Komisja prowadzi negocjacje w celu doprecyzo-
wania lub uzupe∏nienia opisu przedmiotu zamówie-
nia, sposobu jego wykonania lub istotnych postano-
wieƒ umowy dotyczàcej zamówienia.

4. Prowadzone negocjacje majà charakter poufny.
˚adna ze stron nie mo˝e bez zgody drugiej strony
ujawniç informacji technicznych i handlowych zwiàza-
nych z negocjacjami.

5. Wszelkie wymagania, wyjaÊnienia i informacje,
a tak˝e dokumenty zwiàzane z negocjacjami sà prze-
kazywane oferentom niezw∏ocznie, za poÊrednictwem
poczty lub poczty elektronicznej, na adres wskazany
w zg∏oszeniu o przystàpieniu do negocjacji.

6. Przewodniczàcy komisji informuje Dyrektora
Generalnego Ministerstwa SprawiedliwoÊci o wyni-
kach negocjacji i w imieniu komisji przedstawia pro-
pozycj´ wyboru wykonawcy, z którym spoÊród
wszystkich oferentów zaproszonych do negocjacji
uzgodni najkorzystniejsze postanowienia umowy do-
tyczàcej zamówienia.

7. Przewodniczàcy komisji informuje wszystkich
oferentów, z którymi by∏y prowadzone negocjacje,
o wyniku post´powania. 

§ 14. Je˝eli w toku negocjacji nie mo˝na wybraç
wykonawcy z uwagi na to, ˝e dwóch lub wi´cej ofe-
rentów przedstawi takie same warunki realizacji za-
mówienia, komisja wybiera tego wykonawc´, który
wyka˝e najwi´ksze doÊwiadczenie w zakresie us∏ug
polegajàcych na wydrukowaniu i dostarczaniu doku-
mentów lub materia∏ów, podlegajàcych ochronie
przed nieuprawnionym ujawnieniem, a dotychczaso-
wa realizacja tych us∏ug przebiega∏a bez zastrze˝eƒ,
i zapewni mo˝liwoÊç zagwarantowania zabezpiecze-
nia zestawów pytaƒ testowych przed ich nieupraw-
nionym ujawnieniem podczas drukowania i dostar-
czania oraz terminowe wykonanie zamówienia.

§ 15. 1. Po zakoƒczeniu negocjacji komisja mo˝e
doprecyzowaç lub uzupe∏niç istotne postanowienia
umowy dotyczàcej zamówienia wy∏àcznie w zakresie,
w jakim by∏y one przedmiotem negocjacji.

2. Doprecyzowanie lub uzupe∏nienie, o których
mowa w ust. 1, nie mogà prowadziç do istotnej zmia-
ny przedmiotu zamówienia oraz ceny zamówienia.

§ 16. 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci uniewa˝nia post´powanie o udzielenie za-
mówienia, je˝eli:

1) nie wp∏yn´∏o ˝adne zg∏oszenie o przystàpieniu do
negocjacji lub ˝aden z wykonawców nie spe∏nia
warunków udzia∏u w negocjacjach okreÊlonych
w zaproszeniu;

2) wszystkie zg∏oszenia o przystàpieniu do negocjacji
zosta∏y odrzucone;

3) do negocjacji nie przystàpi∏ ˝aden wykonawca;

4) w wyniku przeprowadzonych negocjacji strony
nie uzgodni∏y istotnych postanowieƒ umowy do-
tyczàcej zamówienia;

5) w pracach komisji stwierdzono naruszenie prawa
mogàce mieç wp∏yw na wynik post´powania.

2. W przypadku uniewa˝nienia post´powania
o udzielenie zamówienia Dyrektor Generalny Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci niezw∏ocznie powiadamia
pisemnie oferentów, wskazujàc podstaw´ uniewa˝-
nienia tego post´powania.

3. W przypadku uniewa˝nienia post´powania
o udzielenie zamówienia komisja wszczyna nowe po-
st´powanie, jednak˝e zaproszenie wysy∏a si´ do jed-
nego oferenta, który posiada doÊwiadczenie w zakre-
sie us∏ug polegajàcych na wydrukowaniu i dostarcza-
niu dokumentów lub materia∏ów, podlegajàcych
ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem.
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
wniosek o uniewa˝nienie post´powania o udzielenie
zamówienia sk∏ada do Dyrektora Generalnego Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci ka˝dy, kto powzià∏ informacj´
o naruszeniu prawa mogàcym mieç wp∏yw na wynik
post´powania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci rozstrzyga, czy naruszenie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 5, mia∏o wp∏yw na wynik post´powania.

§ 17. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci zawiera umow´ z wykonawcà, którego propo-
zycj´ wyboru przedstawi komisja, w terminie 7 dni od
dnia przedstawienia przez komisj´ tej propozycji. 

§ 18. 1. W trakcie prowadzenia post´powania
o udzielenie zamówienia komisja sporzàdza pisemny
protokó∏ wszystkich czynnoÊci. Protokó∏ podpisujà
cz∏onkowie komisji, którzy brali udzia∏ w wykonywa-
niu danej czynnoÊci.

2. Zg∏oszenia, oÊwiadczenia, zawiadomienia,
wnioski, inne dokumenty i informacje sk∏adane przez
komisj´ i oferentów oraz umowa w sprawie zamówie-
nia stanowià za∏àczniki do protoko∏u.

§ 19. Komórka organizacyjna Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci w∏aÊciwa do udzielenia zamówienia oraz
odpowiadajàca za organizacj´ egzaminów wst´pnych
na aplikacj´ notarialnà przechowuje protokó∏ wraz
z za∏àcznikami przez okres 4 lat od dnia zakoƒczenia
post´powania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujàcy jego nienaruszalnoÊç.

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: A. Czuma
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 31 lipca 2009 r. (poz. 1016)

WZÓR

OÊwiadczenie cz∏onka komisji
do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytaƒ testowych 

na egzamin wst´pny na aplikacj´ notarialnà

Ja, ni˝ej podpisany, oÊwiadczam, ˝e zachodzà/nie zachodzà*) wobec mnie przes∏anki okreÊlone w § 5 ust. 8
rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamó-
wienia na wydrukowanie i dor´czenie zestawów pytaƒ testowych na egzamin wst´pny na aplikacj´ notarialnà
(Dz. U. Nr 122, poz. 1016).

............................................ ............................................
(miejscowoÊç, data) (czytelny podpis)

*) Niepotrzebne skreÊliç.
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Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór zaÊwiadczenia
o zu˝ytym sprz´cie oraz sposób jego przekazywania.

2. Wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73,
poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-

nym za pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfika-
tu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrzeÊ-
nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450, z póên. zm.2)).

§ 3. Prowadzàcy zak∏ad przetwarzania wystawia
jedno zaÊwiadczenie dla organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego lub wprowadzajàcego
sprz´t, z którymi zawar∏ umow´, obejmujàce informa-
cje za dane pó∏rocze roku kalendarzowego.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowi-
ska z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru za-
Êwiadczenia o zu˝ytym sprz´cie oraz sposobu jego
przekazywania (Dz. U. Nr 21, poz. 160).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie wzoru zaÊwiadczenia o zu˝ytym sprz´cie

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 16 lipca 2009 r. (poz. 1017)

WZÓR
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ObjaÊnienia:
1) Podaç odpowiednio firm´ oraz numer rejestrowy wprowadzajàcego sprz´t, dla którego jest przeznaczone zaÊwiadczenie

o zu˝ytym sprz´cie.
2) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym

i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).
3) Zaznaczyç odpowiednio. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elek-

tronicznym prowadzàcy zak∏ad przetwarzania sporzàdza zaÊwiadczenie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy
otrzymuje wprowadzajàcy sprz´t, drugi G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska, a trzeci pozostaje u prowadzàcego za-
k∏ad przetwarzania.

4) O ile posiada.
5) Dzia∏ ten jest wype∏niany tyle razy, ilu przedsi´biorcom zosta∏y przekazane odpady powsta∏e w wyniku przetworzenia.
6) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym za zu˝yty sprz´t

pochodzàcy z gospodarstw domowych uznaje si´ równie˝ zu˝yty sprz´t pochodzàcy z innych êróde∏, który ze wzgl´du
na charakter i iloÊç jest podobny do zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domowych.

7) Podaç grupy sprz´tu zgodnie z za∏àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elek-
tronicznym.

8) Podaç mas´ zu˝ytego sprz´tu przyj´tego do zak∏adu przetwarzania na podstawie danych z ewidencji odpadów, prowa-
dzonej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587,
z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666).

9) Z dok∏adnoÊcià do jednego kilograma.
10) Podaç mas´ kompletnych zu˝ytych urzàdzeƒ przekazanych do ponownego u˝ycia jako sprz´t elektryczny i elektroniczny.
11) W przypadku procesu recyklingu nale˝y podaç symbol procesu odzysku od R2 do R9 zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do usta-

wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dla ka˝dego rodzaju procesu odzysku podaç w osobnym wierszu mas´ odpa-
dów poddanych temu procesowi.

12) W przypadku procesu odzysku innego ni˝ recykling nale˝y podaç symbol procesu odzysku od R1 do R9 zgodnie z za∏àcz-
nikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dla ka˝dego rodzaju procesu odzysku podaç w osobnym
wierszu mas´ odpadów poddanych temu procesowi.

13) W przypadku procesu unieszkodliwiania nale˝y podaç informacj´ o procesie unieszkodliwiania odpadów z podaniem ty-
pu procesu zgodnie z za∏àcznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dla ka˝dego rodzaju procesu
unieszkodliwiania podaç w osobnym wierszu mas´ odpadów poddanych temu procesowi.

14) Podaç ∏àcznà mas´, sumujàc wiersze 2 i 3.
15) Podaç ∏àcznà mas´, sumujàc wiersze 5, 8 i 11.
16) Podaç ∏àcznà mas´, sumujàc wiersze 6, 9 i 12.
17) Podaç ∏àcznà mas´, sumujàc wiersze 7, 10 i 13.
18) Dotyczy formy pisemnej zaÊwiadczenia.
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Na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) elementy jakoÊci dla klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód po-

wierzchniowych w ciekach naturalnych, jezio-
rach i innych naturalnych zbiornikach wodnych,
wodach przejÊciowych oraz wodach przybrze˝-
nych,

b) potencja∏u ekologicznego sztucznych jednoli-
tych cz´Êci wód powierzchniowych i silnie
zmienionych jednolitych cz´Êci wód powierzch-
niowych;

2) definicje klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód po-

wierzchniowych w ciekach naturalnych, jezio-
rach i innych naturalnych zbiornikach wodnych,
wodach przejÊciowych oraz wodach przybrze˝-
nych,

b) potencja∏u ekologicznego sztucznych jednoli-
tych cz´Êci wód powierzchniowych i silnie
zmienionych jednolitych cz´Êci wód powierzch-
niowych,

c) stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych;

3) typy wód powierzchniowych, z podzia∏em na kate-
gorie tych wód.

§ 2. 1. Elementy jakoÊci dla klasyfikacji stanu eko-
logicznego, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, sà okreÊ-
lone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Elementy jakoÊci dla klasyfikacji potencja∏u eko-
logicznego, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, sà okreÊ-
lone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. Definicje klasyfikacji stanu ekologicznego,
o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a, sà okreÊlone w za-
∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 4. Definicje klasyfikacji potencja∏u ekologiczne-
go, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, oraz definicje
klasyfikacji stanu chemicznego, o których mowa w § 1
pkt 2 lit. c, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozporzà-
dzenia.

§ 5. Typy wód powierzchniowych, o których mowa
w § 1 pkt 3, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do rozpo-
rzàdzenia.

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

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencja∏u ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych2)

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏ami administracji rzàdo-

wej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 23 paêdziernika 2000 r. ustana-
wiajàcej ramy wspólnotowego dzia∏ania w dziedzinie po-
lityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5,
str. 275).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227,
poz. 1505.
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A. Definicje klasyfikacji stanu ekologicznego jednoli-
tych cz´Êci wód powierzchniowych — charaktery-
styka ogólna

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) zmiany wartoÊci fizykochemicznych i hydromorfo-
logicznych elementów jakoÊci dla klasyfikacji sta-
nu ekologicznego danego typu jednolitych cz´Êci
wód wynikajàce z dzia∏alnoÊci cz∏owieka nie wy-
st´pujà albo sà niewielkie w odniesieniu do war-
toÊci tych elementów jakoÊci w warunkach nieza-
k∏óconych;

2) wartoÊci biologicznych elementów jakoÊci dla kla-
syfikacji stanu ekologicznego sà zgodne z wartoÊ-
ciami elementów jakoÊci w warunkach niezak∏óco-
nych i nie wskazujà na oznaki zak∏óceƒ albo wska-
zujà na niewielkie oznaki zak∏óceƒ.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) wartoÊci biologicznych elementów jakoÊci dla kla-
syfikacji stanu ekologicznego danego typu jedno-
litych cz´Êci wód wskazujà na niski poziom zak∏ó-
ceƒ wynikajàcy z dzia∏alnoÊci cz∏owieka;

2) zachodzà niewielkie odchylenia od wartoÊci biolo-
gicznych wskaêników jakoÊci dla klasyfikacji stanu
ekologicznego wyst´pujàcych w warunkach nieza-
k∏óconych.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane ró˝nice mi´dzy wartoÊcia-
mi biologicznych elementów jakoÊci dla klasyfika-
cji stanu ekologicznego danego typu jednolitych
cz´Êci wód a elementami jakoÊci, które wyst´pujà
w warunkach niezak∏óconych;

2) wartoÊci biologicznych elementów jakoÊci dla kla-
syfikacji stanu ekologicznego danego typu jedno-
litych cz´Êci wód wskazujà na umiarkowany po-
ziom zak∏óceƒ wynikajàcy z dzia∏alnoÊci cz∏owie-
ka, ale wy˝szy ni˝ wyst´pujàcy w warunkach sta-
nu dobrego.

4. Stan s∏aby oznacza stan, w którym:

1) wartoÊci biologicznych elementów jakoÊci dla kla-
syfikacji stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci
wód wskazujà na znaczne zmiany w stosunku do
wartoÊci tych elementów jakoÊci w warunkach
niezak∏óconych;

2) zbiorowiska organizmów wyst´pujàce w wodach
powierzchniowych ró˝nià si´ od zbiorowisk wy-
st´pujàcych w warunkach niezak∏óconych.

5. Stan z∏y oznacza stan, w którym:

1) wartoÊci biologicznych elementów jakoÊci dla kla-
syfikacji stanu ekologicznego wskazujà na powa˝-

ne zmiany w stosunku do wartoÊci tych elemen-
tów jakoÊci w warunkach niezak∏óconych;

2) nie wyst´puje znaczna cz´Êç populacji wyst´pujà-
cych w warunkach niezak∏óconych.

B. Definicje bardzo dobrego, dobrego i umiarkowa-
nego stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych, takich jak: struga, strumieƒ,
potok, rzeka lub ich cz´Êci

I .  Elementy biologiczne — fitoplankton

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad taksonomiczny fitoplanktonu odpowiada
warunkom niezak∏óconym lub jest zbli˝ony do
tych warunków;

2) Êrednia liczebnoÊç fitoplanktonu odpowiada wa-
runkom fizykochemicznym specyficznym dla dane-
go typu wód i nie wp∏ywa na przejrzystoÊç wody;

3) cz´stotliwoÊç i intensywnoÊç zakwitów fitoplank-
tonu odpowiadajà warunkom fizykochemicznym,
specyficznym dla danego typu wód.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie i liczebnoÊ-
ci fitoplanktonu w stosunku do zbiorowisk fito-
planktonu specyficznych dla danego typu wód;

2) zmiany w sk∏adzie i liczebnoÊci fitoplanktonu nie
wskazujà na przyspieszony wzrost glonów;

3) wzrasta cz´stotliwoÊç i intensywnoÊç zakwitów
fitoplanktonu w stosunku do warunków niezak∏ó-
conych.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie i liczeb-
noÊci fitoplanktonu w stosunku do zbiorowisk
specyficznych dla danego typu wód;

2) liczebnoÊç fitoplanktonu mo˝e powodowaç zak∏ó-
cenia wartoÊci innych elementów biologicznych
i fizykochemicznych;

3) zachodzi dalszy wzrost cz´stotliwoÊci i intensyw-
noÊci zakwitów fitoplanktonu;

4) mo˝e wystàpiç sta∏y zakwit fitoplanktonu w okre-
sie od miesiàca czerwca do miesiàca sierpnia.

I I .  Elementy biologiczne — makrofity i f i to-
bentos

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad taksonomiczny makrofitów i fitobentosu od-
powiada warunkom niezak∏óconym lub jest zbli˝o-
ny do tych warunków;
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2) brak jest wykrywalnych zmian w Êredniej obfitoÊci
makrofitów i fitobentosu.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie i obfitoÊci
makrofitów i fitobentosu;

2) fitobentos nie jest nara˝ony na negatywny wp∏yw
pow∏ok (ko˝uchów) lub skupisk bakterii obecnych
w wodzie na skutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie takso-
nomicznym makrofitów i fitobentosu w stosunku
do warunków niezak∏óconych;

2) zachodzà umiarkowane zmiany w Êredniej obfitoÊ-
ci makrofitów i fitobentosu;

3) zbiorowiskom fitobentosu towarzyszà pow∏oki
(ko˝uchy) lub skupiska bakterii;

4) zbiorowiska fitobentosu sà zast´powane przez po-
w∏oki (ko˝uchy) lub skupiska bakterii.

I I I .  Elementy biologiczne — bezkr´gowce
bentosowe

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad taksonomiczny i liczebnoÊç bezkr´gowców
bentosowych odpowiadajà warunkom niezak∏óco-
nym lub sà zbli˝one do tych warunków;

2) stosunek taksonów bezkr´gowców bentosowych
wra˝liwych na zak∏ócenia do taksonów niewra˝li-
wych na zak∏ócenia oraz poziom ró˝norodnoÊci tak-
sonów odpowiadajà warunkom niezak∏óconym.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie i liczebnoÊ-
ci taksonów bezkr´gowców bentosowych w po-
równaniu ze zbiorowiskami tych bezkr´gowców
specyficznymi dla danego typu wód;

2) zachodzà niewielkie zmiany poziomu ró˝norodnoÊ-
ci taksonów bezkr´gowców bentosowych w sto-
sunku do warunków niezak∏óconych;

3) zachodzà niewielkie zmiany stosunku taksonów
bezkr´gowców bentosowych wra˝liwych na zak∏ó-
cenia do taksonów bezkr´gowców bentosowych
niewra˝liwych na zak∏ócenia.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie i liczeb-
noÊci taksonów bezkr´gowców bentosowych
w porównaniu ze zbiorowiskami tych bezkr´gow-
ców specyficznymi dla danego typu wód;

2) nie wyst´pujà g∏ówne grupy taksonomiczne bez-
kr´gowców bentosowych specyficznych dla dane-
go typu wód;

3) liczba taksonów bezkr´gowców bentosowych
wra˝liwych na zak∏ócenia maleje w stosunku do
liczby taksonów bezkr´gowców bentosowych nie-
wra˝liwych na zak∏ócenia;

4) zachodzà znaczne zmiany poziomu ró˝norodnoÊci
taksonów bezkr´gowców bentosowych w stosun-
ku do warunków niezak∏óconych.

IV. Elementy biologiczne — ichtiofauna

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad gatunkowy i liczebnoÊç ryb odpowiadajà
warunkom niezak∏óconym lub sà zbli˝one do tych
warunków;

2) wyst´pujà wszystkie specyficzne dla danego typu
wód gatunki ryb wra˝liwe na zak∏ócenia;

3) struktura wiekowa populacji ryb wskazuje na nie-
wielkie zak∏ócenia wynikajàce z dzia∏alnoÊci cz∏o-
wieka, ale nie wskazuje na zaburzenia reprodukcji
albo rozwoju ˝adnego gatunku ryb.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie gatunko-
wym i liczebnoÊci ryb;

2) struktura wiekowa populacji ryb wskazuje na
zmiany wynikajàce z wp∏ywu dzia∏alnoÊci cz∏owie-
ka na warunki fizykochemiczne lub hydromorfolo-
giczne, specyficzne dla danego typu wód;

3) zachodzà zaburzenia reprodukcji lub rozwoju
okreÊlonych gatunków ryb mogàce powodowaç
zanik niektórych klas wiekowych ryb.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie gatun-
kowym i liczebnoÊci ryb;

2) struktura wiekowa populacji ryb wskazuje na znacz-
ne zak∏ócenia wynikajàce z wp∏ywu dzia∏alnoÊci
cz∏owieka na warunki fizykochemiczne lub hydro-
morfologiczne specyficzne dla danego typu wód.

V. Elementy hydromorfologiczne — re˝im
hydrologiczny

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym wiel-
koÊç i dynamika przep∏ywu oraz wynikajàcy z nich
zwiàzek z wodami podziemnymi odpowiadajà warun-
kom niezak∏óconym lub sà zbli˝one do tych warun-
ków.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym warunki
hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez ele-
menty biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu
dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym wa-
runki hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI .  Elementy hydromorfologiczne — ciàg∏oÊç

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym
ciàg∏oÊç jednolitej cz´Êci wód nie jest zak∏ócona na
skutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka i pozwala na niezak∏óco-
nà migracj´ organizmów wodnych i transport osadów.
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2. Stan dobry oznacza stan, w którym warunki
hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez ele-
menty biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu
dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym wa-
runki hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI I .  Elementy hydromorfologiczne — warun-
ki  morfologiczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym
kszta∏ty koryta, zmiennoÊç szerokoÊci i g∏´bokoÊci,
pr´dkoÊci przep∏ywu, warunki pod∏o˝a oraz warunki
i struktura stref nadbrze˝nych odpowiadajà warun-
kom niezak∏óconym lub sà zbli˝one do tych warun-
ków.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym warunki hy-
dromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez ele-
menty biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu
dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym wa-
runki hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI I I .  Elementy f izykochemiczne — warunki
ogólne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) wartoÊci elementów fizykochemicznych stanu
ekologicznego oraz st´˝enia substancji biogen-
nych odpowiadajà warunkom niezak∏óconym lub
sà zbli˝one do tych warunków;

2) poziomy zasolenia, pH, bilans tlenu, zdolnoÊç neu-
tralizacji kwasów oraz temperatura nie wskazujà
na zmiany wynikajàce z dzia∏alnoÊci cz∏owieka
i odpowiadajà warunkom niezak∏óconym.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) poziomy zasolenia, temperatura, bilans tlenu, pH
i zdolnoÊç neutralizacji kwasów nie wykraczajà po-
za zakresy ustalone dla zapewnienia prawid∏owe-
go funkcjonowania okreÊlonego typu ekosystemu
i umo˝liwiajà spe∏nienie przez elementy biologicz-
ne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu dobrego jed-
nolitych cz´Êci wód powierzchniowych1);

2) st´˝enia substancji biogennych nie wykraczajà po-
za poziomy ustalone dla zapewnienia funkcjono-
wania ekosystemu i umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzch-
niowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

IX. Elementy f izykochemiczne — specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym st´-
˝enia specyficznych zanieczyszczeƒ syntetycznych sà
bliskie zeru albo wyst´pujà poni˝ej poziomów wykry-
walnoÊci.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym st´˝enia
specyficznych zanieczyszczeƒ syntetycznych nie prze-
kraczajà poziomów ustanowionych z wykorzystaniem
danych o toksycznoÊci ostrej i chronicznej, w stosun-
ku zarówno do taksonów w∏aÊciwych dla danego typu
wód, jak i do innych gatunków wodnych, dla których
dane sà dost´pne, w szczególnoÊci do glonów i ma-
krofitów oraz ryb (<NJ)2), 3), 4), 5). 

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

X. Elementy f izykochemiczne — specyficzne
zanieczyszczenia niesyntetyczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym st´-
˝enia specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych
odpowiadajà warunkom niezak∏óconym6).

2. Stan dobry oznacza stan, w którym st´˝enia
specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych nie
przekraczajà poziomów ustanowionych z wykorzysta-
niem danych o toksycznoÊci ostrej i chronicznej,
w stosunku zarówno do taksonów w∏aÊciwych dla da-
nego typu wód, jak i do innych gatunków wodnych,
dla których dane sà dost´pne, w szczególnoÊci do glo-
nów i makrofitów oraz ryb (<NJ)2), 3), 4), 5).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

C. Definicje bardzo dobrego, dobrego i umiarkowa-
nego stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych, takich jak jezioro lub inny na-
turalny zbiornik wodny lub ich cz´Êci

I .  Elementy biologiczne — fitoplankton

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad taksonomiczny fitoplanktonu odpowiada
warunkom niezak∏óconym lub jest zbli˝ony do
tych warunków;

2) Êrednia liczebnoÊç fitoplanktonu odpowiada wa-
runkom fizykochemicznym specyficznym dla dane-
go typu wód i nie wp∏ywa na przejrzystoÊç wody;

3) cz´stotliwoÊç i intensywnoÊç zakwitów fitoplank-
tonu odpowiada warunkom fizykochemicznym
specyficznym dla danego typu wód.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie i liczebnoÊ-
ci taksonów fitoplanktonu w stosunku do zbioro-
wisk specyficznych dla danego typu wód;
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2) zmiany w sk∏adzie i liczebnoÊci fitoplanktonu nie
wskazujà na przyspieszony wzrost glonów;

3) wzrasta cz´stotliwoÊç i intensywnoÊç zakwitów
fitoplanktonu w stosunku do warunków niezak∏ó-
conych.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie takso-
nomicznym fitoplanktonu w stosunku do zbioro-
wisk specyficznych dla danego typu wód;

2) liczebnoÊç fitoplanktonu mo˝e powodowaç zak∏ó-
cenia wartoÊci innych elementów biologicznych
i fizykochemicznych;

3) zachodzi dalszy wzrost cz´stotliwoÊci i intensyw-
noÊci zakwitów fitoplanktonu;

4) mo˝e wystàpiç sta∏y zakwit fitoplanktonu w okre-
sie od miesiàca czerwca do miesiàca sierpnia.

I I .  Elementy biologiczne — makrofity i f i to-
bentos

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad taksonomiczny makrofitów i fitobentosu od-
powiada warunkom niezak∏óconym lub jest zbli˝o-
ny do tych warunków;

2) brak jest wykrywalnych zmian w Êredniej obfitoÊci
makrofitów i fitobentosu.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie i obfitoÊci
makrofitów i fitobentosu w stosunku do zbioro-
wisk specyficznych dla danego typu wód;

2) zmiany w sk∏adzie i obfitoÊci makrofitów i fitoben-
tosu nie wskazujà na przyspieszony wzrost fito-
bentosu lub roÊlin wy˝szych;

3) fitobentos nie jest nara˝ony na negatywny wp∏yw
pow∏ok (ko˝uchów) lub skupisk bakterii obecnych
w wodach na skutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie takso-
nomicznym makrofitów i fitobentosu w porówna-
niu z warunkami niezak∏óconymi;

2) zachodzà umiarkowane zmiany w Êredniej obfitoÊ-
ci makrofitów i fitobentosu;

3) zbiorowiskom fitobentosu towarzyszà pow∏oki
(ko˝uchy) lub skupiska bakterii;

4) zbiorowiska fitobentosu sà zast´powane przez po-
w∏oki (ko˝uchy) lub skupiska bakterii.

I I I .  Elementy biologiczne — bezkr´gowce
bentosowe

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad taksonomiczny i liczebnoÊç bezkr´gowców
bentosowych odpowiadajà warunkom niezak∏óco-
nym lub sà zbli˝one do tych warunków;

2) stosunek taksonów bezkr´gowców bentosowych
wra˝liwych na zak∏ócenia do taksonów niewra˝li-
wych na zak∏ócenia oraz poziom ró˝norodnoÊci tak-
sonów odpowiadajà warunkom niezak∏óconym.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie i liczebnoÊ-
ci taksonów bezkr´gowców bentosowych w po-
równaniu ze zbiorowiskami tych bezkr´gowców
specyficznymi dla danego typu wód;

2) zachodzà niewielkie zmiany poziomu ró˝norodnoÊ-
ci taksonów bezkr´gowców bentosowych w sto-
sunku do warunków niezak∏óconych;

3) zachodzà niewielkie zmiany stosunku taksonów
bezkr´gowców bentosowych wra˝liwych na zak∏ó-
cenia do taksonów bezkr´gowców bentosowych
niewra˝liwych na zak∏ócenia.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie i liczeb-
noÊci taksonów bezkr´gowców bentosowych
w porównaniu ze zbiorowiskami tych bezkr´gow-
ców specyficznymi dla danego typu wód;

2) nie wyst´pujà g∏ówne grupy taksonomiczne bez-
kr´gowców bentosowych specyficznych dla dane-
go typu wód;

3) liczba taksonów bezkr´gowców bentosowych
wra˝liwych na zak∏ócenia maleje w stosunku do
liczby taksonów bezkr´gowców bentosowych nie-
wra˝liwych na zak∏ócenia;

4) zachodzà znaczne zmiany poziomu ró˝norodnoÊci
taksonów w porównaniu z warunkami niezak∏óco-
nymi.

IV. Elementy biologiczne — ichtiofauna

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad gatunkowy i liczebnoÊç ryb odpowiadajà
warunkom niezak∏óconym lub sà zbli˝one do tych
warunków;

2) wyst´pujà wszystkie specyficzne dla danego typu
wód gatunki ryb wra˝liwe na zak∏ócenia;

3) struktura wiekowa populacji ryb wskazuje na nie-
wielkie zak∏ócenia wynikajàce z dzia∏alnoÊci cz∏o-
wieka, ale nie wskazuje na zaburzenia reprodukcji
albo rozwoju ˝adnego gatunku ryb.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie gatunko-
wym i liczebnoÊci ryb;

2) struktura wiekowa populacji ryb wskazuje na
zmiany wynikajàce z wp∏ywu dzia∏alnoÊci cz∏owie-
ka na warunki fizykochemiczne lub hydromorfolo-
giczne specyficzne dla danego typu wód;

3) zachodzà zaburzenia reprodukcji lub rozwoju
okreÊlonych gatunków ryb mogàce powodowaç
zanik niektórych klas wiekowych ryb.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie gatun-
kowym i liczebnoÊci ryb;

2) struktura wiekowa populacji ryb wskazuje na znacz-
ne zak∏ócenia wynikajàce z wp∏ywu dzia∏alnoÊci
cz∏owieka na warunki fizykochemiczne lub hydro-
morfologiczne specyficzne dla danego typu wód.
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V. Elementy hydromorfologiczne — re˝im
hydrologiczny

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym wiel-
koÊç i dynamika przep∏ywu oraz wynikajàcy z nich
zwiàzek z wodami podziemnymi odpowiadajà wa-
runkom niezak∏óconym lub sà zbli˝one do tych wa-
runków.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym warunki
hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez ele-
menty biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu
dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym wa-
runki hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI .  Elementy hydromorfologiczne — warunki
morfologiczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym
zmiennoÊç g∏´bokoÊci jeziora, iloÊç i struktura pod∏o-
˝a oraz struktura i stan jego strefy brzegowej odpo-
wiadajà warunkom niezak∏óconym lub sà zbli˝one do
tych warunków.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym warunki
hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez ele-
menty biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu do-
brego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym wa-
runki hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI I .  Elementy f izykochemiczne — warunki
ogólne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) wartoÊci elementów fizykochemicznych stanu
ekologicznego oraz st´˝enia substancji biogen-
nych odpowiadajà warunkom niezak∏óconym lub
sà zbli˝one do tych warunków;

2) poziomy zasolenia, pH, bilans tlenu, zdolnoÊç neu-
tralizacji kwasów oraz temperatura nie wskazujà
na zmiany wynikajàce z dzia∏alnoÊci cz∏owieka
i odpowiadajà warunkom niezak∏óconym.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) poziomy zasolenia, temperatura, bilans tlenu, pH
i zdolnoÊç neutralizacji kwasów nie wykraczajà po-
za zakresy ustalone dla zapewnienia prawid∏owe-
go funkcjonowania okreÊlonego typu ekosystemu
i umo˝liwiajà spe∏nienie przez elementy biologicz-
ne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu dobrego jed-
nolitych cz´Êci wód powierzchniowych1);

2) st´˝enia substancji biogennych nie wykraczajà po-
za poziomy ustalone dla zapewnienia funkcjono-
wania ekosystemu i umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzch-
niowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI I I .  Elementy f izykochemiczne — specyficz-
ne zanieczyszczenia syntetyczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym st´-
˝enia specyficznych zanieczyszczeƒ syntetycznych sà
bliskie zeru albo wyst´pujà poni˝ej poziomów wykry-
walnoÊci.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym st´˝enia
specyficznych zanieczyszczeƒ syntetycznych nie prze-
kraczajà poziomów ustanowionych z wykorzystaniem
danych o toksycznoÊci ostrej i chronicznej, w stosun-
ku zarówno do taksonów w∏aÊciwych dla danego typu
wód, jak i do innych gatunków wodnych, dla których
dane sà dost´pne, w szczególnoÊci do glonów i ma-
krofitów oraz ryb (<NJ)2), 3), 4), 5).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

IX. Elementy f izykochemiczne — specyficzne
zanieczyszczenia niesyntetyczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym st´-
˝enia specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych
odpowiadajà warunkom niezak∏óconym6).

2. Stan dobry oznacza stan, w którym st´˝enia
specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych nie
przekraczajà poziomów ustanowionych z wykorzysta-
niem danych o toksycznoÊci ostrej i chronicznej,
w stosunku zarówno do taksonów w∏aÊciwych dla da-
nego typu wód, jak i do innych gatunków wodnych,
dla których dane sà dost´pne, w szczególnoÊci do glo-
nów i makrofitów oraz ryb (<NJ)2), 3), 4), 5). 

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

D. Definicje bardzo dobrego, dobrego i umiarkowa-
nego stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych, takich jak morskie wody we-
wn´trzne i wody przejÊciowe lub ich cz´Êci

I .  Elementy biologiczne — fitoplankton

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad taksonomiczny fitoplanktonu odpowiada
warunkom niezak∏óconym lub jest zbli˝ony do
tych warunków;

2) Êrednia liczebnoÊç fitoplanktonu odpowiada wa-
runkom fizykochemicznym specyficznym dla dane-
go typu wód i nie wp∏ywa na przejrzystoÊç wody;

3) cz´stotliwoÊç i intensywnoÊç zakwitów fitoplank-
tonu odpowiadajà warunkom fizykochemicznym
specyficznym dla danego typu wód.
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2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie i liczebnoÊ-
ci taksonów fitoplanktonu w stosunku do zbioro-
wisk specyficznych dla danego typu wód;

2) zmiany w sk∏adzie i liczebnoÊci fitoplanktonu nie
wskazujà na przyspieszony wzrost glonów;

3) wzrasta cz´stotliwoÊç i intensywnoÊç zakwitów
fitoplanktonu w stosunku do warunków niezak∏ó-
conych.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie takso-
nomicznym fitoplanktonu w stosunku do zbioro-
wisk specyficznych dla danego typu wód;

2) liczebnoÊç fitoplanktonu mo˝e powodowaç zak∏ó-
cenia wartoÊci innych elementów biologicznych
i fizykochemicznych;

3) zachodzi dalszy wzrost cz´stotliwoÊci i intensyw-
noÊci zakwitów fitoplanktonu;

4) mo˝e wystàpiç sta∏y zakwit fitoplanktonu w okre-
sie od miesiàca czerwca do miesiàca sierpnia.

I I .  Elementy biologiczne — makroglony

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad taksonomiczny makroglonów odpowiada
warunkom niezak∏óconym lub jest zbli˝ony do
tych warunków;

2) nie zachodzà wykrywalne zmiany w pokryciu ma-
kroglonami powsta∏e na skutek dzia∏alnoÊci cz∏o-
wieka.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie i obfitoÊci
taksonów makroglonów w stosunku do zespo∏ów
makroglonów specyficznych dla danego typu wód;

2) zmiany w sk∏adzie i obfitoÊci taksonów makroglo-
nów nie wskazujà na przyspieszony wzrost fito-
bentosu lub roÊlin wy˝szych.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzi umiarkowana ró˝nica sk∏adu taksono-
micznego makroglonów w stosunku do warun-
ków specyficznych dla danego typu wód;

2) zmiany w Êredniej obfitoÊci makroglonów sà wi-
doczne i mogà powodowaç zak∏ócenia w równo-
wadze organizmów obecnych w wodzie.

I I I .  Elementy biologiczne — roÊliny okrytoza-
là˝kowe

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad taksonomiczny roÊlin okrytozalà˝kowych
odpowiada warunkom niezak∏óconym lub jest
zbli˝ony do tych warunków;

2) brak jest wykrywalnych zmian w obfitoÊci roÊlin
okrytozalà˝kowych powsta∏ych na skutek dzia∏al-
noÊci cz∏owieka.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie taksono-
micznym roÊlin okrytozalà˝kowych w stosunku do
sk∏adu taksonomicznego specyficznego dla dane-
go typu wód;

2) obfitoÊç roÊlin okrytozalà˝kowych wykazuje nie-
wielkie oznaki zaburzeƒ.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie takso-
nomicznym roÊlin okrytozalà˝kowych w stosunku
do sk∏adu taksonomicznego specyficznego dla da-
nego typu wód;

2) obfitoÊç roÊlin okrytozalà˝kowych wykazuje umiar-
kowane oznaki zaburzeƒ.

IV. Elementy biologiczne — bezkr´gowce
bentosowe

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) poziom ró˝norodnoÊci i liczebnoÊci taksonów bez-
kr´gowców bentosowych odpowiada warunkom
niezak∏óconym lub jest zbli˝ony do tych warunków;

2) wyst´pujà wszystkie taksony bezkr´gowców ben-
tosowych wra˝liwe na zak∏ócenia specyficzne dla
danego typu wód.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie przekroczenia poziomów ró˝-
norodnoÊci i liczebnoÊci taksonów bezkr´gowców
bentosowych w stosunku do poziomów specyficz-
nych dla danego typu wód;

2) wyst´puje wi´kszoÊç taksonów bezkr´gowców
bentosowych wra˝liwych na zak∏ócenia specyficz-
nych dla danego typu wód.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane przekroczenia poziomów
ró˝norodnoÊci i liczebnoÊci taksonów bezkr´gow-
ców bentosowych w stosunku do poziomów spe-
cyficznych dla danego typu wód;

2) wyst´pujà taksony bezkr´gowców bentosowych
wskazujàce na zanieczyszczenie wód;

3) nie wyst´puje wi´kszoÊç taksonów bezkr´gow-
ców bentosowych wra˝liwych na zak∏ócenia spe-
cyficznych dla danego typu wód.

V. Elementy biologiczne — ichtiofauna

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym sk∏ad
gatunkowy i liczebnoÊç ryb odpowiadajà warunkom
niezak∏óconym lub sà zbli˝one do tych warunków.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym liczebnoÊç
gatunków ryb wra˝liwych na zak∏ócenia wykazuje
oznaki niewielkich zmian w stosunku do warunków
specyficznych dla danego typu wód.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ze
wzgl´du na wp∏yw dzia∏alnoÊci cz∏owieka na warunki
fizykochemiczne lub hydromorfologiczne nie wyst´-
puje cz´Êç gatunków wra˝liwych na zak∏ócenie specy-
ficznych dla danego typu wód.
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VI.  Elementy hydromorfologiczne — re˝im
p∏ywów

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym sys-
tem przep∏ywu wód s∏odkich odpowiada warunkom
niezak∏óconym lub jest zbli˝ony do tych warunków.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym warunki
hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez ele-
menty biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu
dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym wa-
runki hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI I .  Elementy hydromorfologiczne — warun-
ki  morfologiczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym
zmiennoÊç g∏´bokoÊci, warunki pod∏o˝a oraz warunki
i stan stref p∏ywów odpowiadajà warunkom niezak∏ó-
conym lub sà zbli˝one do tych warunków.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym warunki
hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez ele-
menty biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu
dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym wa-
runki hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI I I .  Elementy f izykochemiczne — warunki
ogólne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) wartoÊci elementów fizykochemicznych oraz st´-
˝enia substancji biogennych odpowiadajà warun-
kom niezak∏óconym lub sà zbli˝one do tych wa-
runków;

2) temperatura, warunki tlenowe i przezroczystoÊç
nie wykazujà zmian powsta∏ych na skutek dzia∏al-
noÊci cz∏owieka i odpowiadajà warunkom nieza-
k∏óconym.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) temperatura, warunki tlenowe i przezroczystoÊç
nie wykraczajà poza zakresy ustalone dla zapew-
nienia prawid∏owego funkcjonowania okreÊlone-
go typu ekosystemu i umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlo-
nych dla stanu dobrego jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych1);

2) st´˝enia substancji biogennych nie wykraczajà po-
za poziomy ustalone dla zapewnienia funkcjono-
wania ekosystemu i umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzch-
niowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

IX. Elementy f izykochemiczne — specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym st´-
˝enia specyficznych zanieczyszczeƒ syntetycznych sà
bliskie zeru albo wyst´pujà poni˝ej poziomów wykry-
walnoÊci.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym st´˝enia 
specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych nie
przekraczajà poziomów ustanowionych z wykorzysta-
niem danych o toksycznoÊci ostrej i chronicznej, w sto-
sunku zarówno do taksonów w∏aÊciwych dla danego
typu wód, jak i do innych gatunków wodnych, dla któ-
rych dane sà dost´pne, w szczególnoÊci do glonów
i makrofitów ryb oraz rozwielitek i organizmów repre-
zentatywnych dla wód zasolonych (<NJ)2), 3), 4), 5).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

X. Elementy f izykochemiczne — specyficzne
zanieczyszczenia niesyntetyczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym st´-
˝enia specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych
odpowiadajà warunkom niezak∏óconym6).

2. Stan dobry oznacza stan, w którym st´˝enia
specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych nie
przekraczajà poziomów ustanowionych z wykorzysta-
niem danych o toksycznoÊci ostrej i chronicznej,
w stosunku zarówno do taksonów w∏aÊciwych dla da-
nego typu wód, jak i do innych gatunków wodnych,
dla których dane sà dost´pne, w szczególnoÊci do
glonów i makrofitów ryb oraz rozwielitek i organi-
zmów reprezentatywnych dla wód zasolonych (<NJ)2),
3), 4), 5).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

E. Definicje bardzo dobrego, dobrego i umiarkowane-
go stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych, takich jak wody przybrze˝ne lub
ich cz´Êci

I .  Elementy biologiczne — fitoplankton

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) sk∏ad i liczebnoÊç taksonów fitoplanktonu odpo-
wiadajà warunkom niezak∏óconym lub sà zbli˝one
do tych warunków;

2) Êrednia liczebnoÊç fitoplanktonu odpowiada wa-
runkom fizykochemicznym specyficznym dla dane-
go typu wód i nie wp∏ywa na przejrzystoÊç wody;

3) cz´stotliwoÊç i intensywnoÊç zakwitów fitoplank-
tonu odpowiadajà warunkom fizykochemicznym
specyficznym dla danego typu wód.
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2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie zmiany w sk∏adzie i liczebnoÊ-
ci taksonów fitoplanktonu w stosunku do zbioro-
wisk specyficznych dla danego typu wód;

2) zmiany w sk∏adzie i liczebnoÊci fitoplanktonu nie
wskazujà na przyspieszony wzrost glonów;

3) wzrasta cz´stotliwoÊç i intensywnoÊç zakwitów
fitoplanktonu w stosunku do warunków niezak∏ó-
conych.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane zmiany w sk∏adzie takso-
nomicznym fitoplanktonu w stosunku do zbioro-
wisk specyficznych dla danego typu wód;

2) liczebnoÊç fitoplanktonu mo˝e powodowaç zak∏ó-
cenia wartoÊci innych elementów biologicznych
i fizykochemicznych;

3) zachodzi dalszy wzrost cz´stotliwoÊci i intensyw-
noÊci zakwitów fitoplanktonu;

4) mo˝e wystàpiç sta∏y zakwit fitoplanktonu w okre-
sie od miesiàca czerwca do miesiàca sierpnia.

I I .  Elementy biologiczne — makroglony i roÊ-
l iny okrytozalà˝kowe

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) wyst´pujà wszystkie wra˝liwe na zak∏ócenia tak-
sony makroglonów i roÊlin okrytozalà˝kowych
specyficzne dla warunków niezak∏óconych;

2) stopieƒ pokrycia makroglonami i obfitoÊç roÊlin
okrytozalà˝kowych odpowiadajà warunkom nieza-
k∏óconym.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) wyst´puje wi´kszoÊç wra˝liwych na zak∏ócenia tak-
sonów makroglonów i roÊlin okrytozalà˝kowych
specyficznych dla warunków niezak∏óconych;

2) stopieƒ pokrycia makroglonami i obfitoÊç roÊlin
okrytozalà˝kowych wykazujà niewielkie zmiany
w stosunku do warunków niezak∏óconych. 

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) nie wyst´puje umiarkowana liczba wra˝liwych na
zak∏ócenia taksonów makroglonów i roÊlin okryto-
zalà˝kowych;

2) pokrycie makroglonami i obfitoÊç roÊlin okrytoza-
là˝kowych sà zak∏ócone i mogà powodowaç nie-
po˝àdane zak∏ócenia równowagi organizmów
obecnych w wodzie.

I I I .  Elementy biologiczne — bezkr´gowce
bentosowe

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) poziom ró˝norodnoÊci i liczebnoÊci taksonów bez-
kr´gowców bentosowych odpowiada warunkom
niezak∏óconym lub jest zbli˝ony do tych warunków;

2) wyst´pujà wszystkie taksony bezkr´gowców ben-
tosowych wra˝liwe na zak∏ócenia specyficzne dla
danego typu wód.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) zachodzà niewielkie przekroczenia poziomów ró˝-
norodnoÊci i liczebnoÊci taksonów bezkr´gowców
bentosowych w stosunku do poziomów specyficz-
nych dla danego typu wód;

2) wyst´puje wi´kszoÊç taksonów bezkr´gowców
bentosowych wra˝liwych na zak∏ócenia specyficz-
nych dla danego typu wód.

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym:

1) zachodzà umiarkowane przekroczenia poziomów
ró˝norodnoÊci i liczebnoÊci taksonów bezkr´gow-
ców bentosowych w stosunku do poziomów spe-
cyficznych dla danego typu wód;

2) wyst´pujà taksony bezkr´gowców bentosowych
wskazujàce na zanieczyszczenie wód;

3) nie wyst´puje wi´kszoÊç taksonów bezkr´gow-
ców bentosowych wra˝liwych na zak∏ócenia spe-
cyficznych dla danego typu wód.

IV. Elementy hydromorfologiczne — re˝im
p∏ywów

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym sys-
tem przep∏ywu wód s∏odkich oraz kierunek i pr´dkoÊç
dominujàcych pràdów odpowiadajà warunkom nieza-
k∏óconym lub sà zbli˝one do tych warunków.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym warunki
hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez ele-
menty biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu
dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym wa-
runki hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

V. Elementy hydromorfologiczne — warunki
morfologiczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym
zmiennoÊç g∏´bokoÊci, struktura i substrat pod∏o˝a
wybrze˝a oraz struktura i stan stref p∏ywów odpowia-
dajà warunkom niezak∏óconym lub sà zbli˝one do
tych warunków.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym warunki
hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez ele-
menty biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla stanu
dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym wa-
runki hydromorfologiczne umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI .  Elementy f izykochemiczne — warunki
ogólne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym:

1) wartoÊci elementów fizykochemicznych oraz st´-
˝enia substancji biogennych odpowiadajà warun-
kom niezak∏óconym lub sà zbli˝one do tych wa-
runków;
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2) temperatura, warunki tlenowe i przezroczystoÊç
nie wykazujà zmian powsta∏ych na skutek dzia∏al-
noÊci cz∏owieka i odpowiadajà warunkom nieza-
k∏óconym.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym:

1) temperatura, warunki tlenowe i przezroczystoÊç
nie wykraczajà poza zakresy ustalone dla zapew-
nienia prawid∏owego funkcjonowania okreÊlone-
go typu ekosystemu i umo˝liwiajà spe∏nienie
przez elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlo-
nych dla stanu dobrego jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych1);

2) st´˝enia substancji biogennych nie wykraczajà po-
za poziomy ustalone dla zapewnienia funkcjono-
wania ekosystemu i umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla
stanu dobrego jednolitych cz´Êci wód powierzch-
niowych1).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI I .  Elementy f izykochemiczne — specyficz-
ne zanieczyszczenia syntetyczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym st´-
˝enia specyficznych zanieczyszczeƒ syntetycznych sà
bliskie zeru albo wyst´pujà poni˝ej poziomów wykry-
walnoÊci.

2. Stan dobry oznacza stan, w którym st´˝enia
specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych nie

przekraczajà poziomów ustanowionych z wykorzysta-
niem danych o toksycznoÊci ostrej i chronicznej, w sto-
sunku zarówno do taksonów w∏aÊciwych dla danego
typu wód, jak i do innych gatunków wodnych, dla któ-
rych dane sà dost´pne, w szczególnoÊci do glonów
i makrofitów ryb oraz rozwielitek i organizmów repre-
zentatywnych dla wód zasolonych (<NJ)2), 3), 4), 5).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

VI I I .  Elementy f izykochemiczne — specyficz-
ne zanieczyszczenia niesyntetyczne

1. Stan bardzo dobry oznacza stan, w którym st´-
˝enia specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych
odpowiadajà warunkom niezak∏óconym6).

2. Stan dobry oznacza stan, w którym st´˝enia
specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych nie
przekraczajà poziomów ustanowionych z wykorzysta-
niem danych o toksycznoÊci ostrej i chronicznej,
w stosunku zarówno do taksonów w∏aÊciwych dla da-
nego typu wód, jak i do innych gatunków wodnych,
dla których dane sà dost´pne, w szczególnoÊci do glo-
nów i makrofitów ryb oraz rozwielitek i organizmów
reprezentatywnych dla wód zasolonych (<NJ)2), 3), 4), 5).

3. Stan umiarkowany oznacza stan, w którym ele-
menty fizykochemiczne umo˝liwiajà spe∏nienie przez
elementy biologiczne wymagaƒ okreÊlonych dla sta-
nu umiarkowanego jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych1).

ObjaÊnienia:
1) W∏aÊciwe dla danej klasy wartoÊci graniczne wskaêników jakoÊci wód dla elementów biologicznych sà okreÊlone w za-

∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji sta-
nu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008).

2) Ârodowiskowa norma jakoÊci.
3) Stosowanie norm nie wymaga ograniczenia st´˝enia zanieczyszczeƒ poni˝ej poziomów t∏a (NJ>st).
4) Ustalajàc maksymalne Êrednioroczne st´˝enia, nale˝y wyznaczyç w∏aÊciwe wspó∏czynniki bezpieczeƒstwa w ka˝dym przy-

padku zgodnie z charakterem i jakoÊcià dost´pnych danych i wytycznymi, okreÊlonymi w pkt 3.3.1 cz´Êci II „Technicznych
wytycznych wspierajàcych dyrektyw´ Komisji 93/67/EWG w sprawie oceny ryzyka dla nowo zg∏oszonych substancji oraz
rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1488/94 w sprawie oceny ryzyka stwarzanego przez istniejàce substancje”, oraz nast´pu-
jàcymi wspó∏czynnikami bezpieczeƒstwa: 1000 (dla co najmniej jednego dok∏adnego L(E)C50 ka˝dego poziomu troficzne-
go zestawu podstawowego), 100 (dla jednego przypadku toksycznoÊci chronicznej wyra˝onej najwy˝szà dawkà lub st´˝e-
niem substancji toksycznej, przy którym nie obserwuje si´ niekorzystnego wp∏ywu jej dzia∏ania — NOEC), 50 (dla dwóch
przypadków toksycznoÊci chronicznej wyra˝onej najwy˝szà dawkà lub st´˝eniem substancji toksycznej, przy którym nie
obserwuje si´ niekorzystnego wp∏ywu jej dzia∏ania — NOEC dla gatunków reprezentujàcych dwa poziomy troficzne),
10 (dla trzech przypadków toksycznoÊci chronicznej wyra˝onej najwy˝szà dawkà lub st´˝eniem substancji toksycznej, przy
którym nie obserwuje si´ niekorzystnego wp∏ywu jej dzia∏ania — NOEC dla przynajmniej trzech gatunków reprezentujà-
cych trzy poziomy troficzne) i oddzielnà ocenà ka˝dego przypadku (dla innych przypadków, w tym danych z badaƒ tere-
nowych lub ekosystemów modelowych, które umo˝liwiajà bardziej precyzyjne obliczenie i zastosowanie wspó∏czynników
bezpieczeƒstwa).

5) Ustalenie norm powinno odbywaç si´ bez uszczerbku dla dyrektywy 91/414/EWG Rady z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczàcej
wprowadzania do obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 230 z 19.08.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 332) oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczà-
cej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. WE L 123 z 24.04.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 3).

6) St´˝enie t∏a zanieczyszczeƒ jest równe st´˝eniom t∏owym substancji biogennych.



Dziennik Ustaw Nr 122 — 9005 — Poz. 1018

A. Definicje klasyfikacji potencja∏u ekologicznego

I .  Elementy biologiczne

1. Potencja∏ uznaje si´ za maksymalny, je˝eli war-
toÊci biologicznych elementów jakoÊci odpowiadajà
wartoÊciom tych elementów jakoÊci okreÊlonym dla
najbardziej zbli˝onego typu wód powierzchniowych1).

2. Potencja∏ uznaje si´ za dobry, je˝eli zachodzà
niewielkie zmiany wartoÊci biologicznych elementów
jakoÊci w stosunku do wartoÊci tych elementów okreÊ-
lonych dla maksymalnego potencja∏u1).

3. Potencja∏ uznaje si´ za umiarkowany, je˝eli:

1) zachodzà umiarkowane zmiany wartoÊci biolo-
gicznych elementów jakoÊci w stosunku do wartoÊ-
ci tych elementów okreÊlonych dla maksymalne-
go potencja∏u1);

2) wartoÊci biologicznych elementów jakoÊci sà wy˝-
sze od wartoÊci tych elementów okreÊlonych dla
dobrego potencja∏u1).

I I .  Elementy hydromorfologiczne

1. Potencja∏ uznaje si´ za maksymalny, je˝eli:

1) warunki hydromorfologiczne odpowiadajà od-
dzia∏ywaniom na jednolità cz´Êç wód, wynikajà-
cym z charakterystyki tej jednolitej cz´Êci wód ja-
ko sztucznej jednolitej cz´Êci wód lub silnie zmie-
nionej jednolitej cz´Êci wód;

2) podj´to dzia∏ania w celu umo˝liwienia migracji
fauny oraz zapewnienia jej odpowiednich tarlisk
i warunków rozmna˝ania.

2. Potencja∏ uznaje si´ za dobry, je˝eli sà spe∏nio-
ne wymagania dla biologicznych elementów jakoÊci
okreÊlone dla dobrego potencja∏u1).

3. Potencja∏ uznaje si´ za umiarkowany, je˝eli sà
spe∏nione wymagania dla biologicznych elementów
jakoÊci okreÊlone dla umiarkowanego potencja∏u1).

I I I .  Elementy f izykochemiczne — warunki
ogólne

1. Potencja∏ uznaje si´ za maksymalny, je˝eli:

1) elementy fizykochemiczne oraz st´˝enia substancji
biogennych odpowiadajà warunkom niezak∏óco-
nym charakterystycznym dla najbardziej zbli˝one-
go typu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych;

2) temperatura, warunki tlenowe oraz pH odpowia-
dajà wartoÊciom charakterystycznym dla najbar-
dziej zbli˝onego typu jednolitych cz´Êci wód po-
wierzchniowych w warunkach niezak∏óconych.

2. Potencja∏ uznaje si´ za dobry, je˝eli wartoÊci
elementów fizykochemicznych, temperatura, pH oraz

st´˝enia substancji biogennych odpowiadajà wartoÊ-
ciom biologicznych elementów jakoÊci okreÊlonym
dla dobrego potencja∏u1).

3. Umiarkowany potencja∏ ekologiczny — warunki
zgodne z osiàgni´ciem wartoÊci dla biologicznych ele-
mentów jakoÊci okreÊlonych dla umiarkowanego po-
tencja∏u1).

IV.  Elementy f izykochemiczne — specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne

1. Potencja∏ uznaje si´ za maksymalny, je˝eli st´˝e-
nia specyficznych zanieczyszczeƒ syntetycznych sà
bliskie zeru albo wyst´pujà poni˝ej poziomów wykry-
walnoÊci.

2. Potencja∏ uznaje si´ za dobry, je˝eli st´˝enia
specyficznych zanieczyszczeƒ syntetycznych nie prze-
kraczajà poziomów ustanowionych z wykorzystaniem
danych o toksycznoÊci ostrej i chronicznej, w stosun-
ku zarówno do taksonów w∏aÊciwych dla danego typu
wód, jak i do innych gatunków wodnych, dla których
dane sà dost´pne, w szczególnoÊci do glonów i ma-
krofitów, ryb oraz rozwielitek i organizmów reprezen-
tatywnych dla wód zasolonych (<NJ)2), 3), 4), 5).

3. Potencja∏ uznaje si´ za umiarkowany, je˝eli sà
spe∏nione wymagania dla biologicznych elementów
jakoÊci okreÊlonych dla umiarkowanego potencja∏u1).

V.  Elementy f izykochemiczne — specyficzne
zanieczyszczenia niesyntetyczne

1. Potencja∏ uznaje si´ za maksymalny, je˝eli st´˝e-
nia specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych
odpowiadajà warunkom niezak∏óconym dla najbar-
dziej zbli˝onego typu wód powierzchniowych6).

2. Potencja∏ uznaje si´ za dobry, je˝eli st´˝enia
specyficznych zanieczyszczeƒ niesyntetycznych nie
przekraczajà poziomów ustanowionych z wykorzysta-
niem danych o toksycznoÊci ostrej i chronicznej,
w stosunku zarówno do taksonów w∏aÊciwych dla da-
nego typu wód, jak i do innych gatunków wodnych,
dla których dane sà dost´pne, w szczególnoÊci do glo-
nów i makrofitów, ryb oraz rozwielitek i organizmów
reprezentatywnych dla wód zasolonych (<NJ)2), 3), 4), 5).

3. Potencja∏ uznaje si´ za umiarkowany, je˝eli sà
spe∏nione wymagania dla biologicznych elementów
jakoÊci okreÊlonych dla umiarkowanego potencja∏u1).

B. Definicje klasyfikacji stanu chemicznego

1. Stan chemiczny uznaje si´ za dobry, je˝eli
wszystkie parametry chemiczne osiàgajà zgodnoÊç ze
Êrodowiskowymi normami jakoÊci.

2. Stan chemiczny uznaje si´ za stan poni˝ej do-
brego, je˝eli jeden lub wi´cej parametrów chemicz-
nych nie osiàga zgodnoÊci ze Êrodowiskowymi nor-
mami jakoÊci.

Za∏àcznik nr 4

DEFINICJE KLASYFIKACJI POTENCJA¸U EKOLOGICZNEGO SZTUCZNYCH JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI 
WÓD POWIERZCHNIOWYCH I SILNIE ZMIENIONYCH JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

ORAZ DEFINICJE KLASYFIKACJI STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
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ObjaÊnienia:
1) W∏aÊciwe dla danej klasy wartoÊci graniczne wskaêników jakoÊci wód dla elementów biologicznych sà okreÊlone w za-

∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji sta-
nu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008).

2) Ârodowiskowa norma jakoÊci.
3) Stosowanie norm nie wymaga ograniczenia st´˝enia zanieczyszczeƒ poni˝ej poziomów t∏a (NJ>st).
4) Ustalajàc maksymalne Êrednioroczne st´˝enia, nale˝y wyznaczyç w∏aÊciwe wspó∏czynniki bezpieczeƒstwa w ka˝dym przy-

padku zgodnie z charakterem i jakoÊcià dost´pnych danych i wytycznymi, okreÊlonymi w pkt 3.3.1 cz´Êci II „Technicznych
wytycznych wspierajàcych dyrektyw´ Komisji 93/67/EWG w sprawie oceny ryzyka dla nowo zg∏oszonych substancji oraz
rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1488/94 w sprawie oceny ryzyka stwarzanego przez istniejàce substancje”, oraz nast´pu-
jàcymi wspó∏czynnikami bezpieczeƒstwa: 1000 (dla co najmniej jednego dok∏adnego L(E)C50 ka˝dego poziomu troficzne-
go zestawu podstawowego), 100 (dla jednego przypadku toksycznoÊci chronicznej wyra˝onej najwy˝szà dawkà lub st´˝e-
niem substancji toksycznej, przy którym nie obserwuje si´ niekorzystnego wp∏ywu jej dzia∏ania — NOEC), 50 (dla dwóch
przypadków toksycznoÊci chronicznej wyra˝onej najwy˝szà dawkà lub st´˝eniem substancji toksycznej, przy którym nie
obserwuje si´ niekorzystnego wp∏ywu jej dzia∏ania — NOEC dla gatunków reprezentujàcych dwa poziomy troficzne),
10 (dla trzech przypadków toksycznoÊci chronicznej wyra˝onej najwy˝szà dawkà lub st´˝eniem substancji toksycznej, przy
którym nie obserwuje si´ niekorzystnego wp∏ywu jej dzia∏ania — NOEC dla przynajmniej trzech gatunków reprezentujà-
cych trzy poziomy troficzne) i oddzielnà ocenà ka˝dego przypadku (dla innych przypadków, w tym danych z badaƒ tere-
nowych lub ekosystemów modelowych, które umo˝liwiajà bardziej precyzyjne obliczenie i zastosowanie wspó∏czynników
bezpieczeƒstwa).

5) Ustalenie norm powinno odbywaç si´ bez uszczerbku dla dyrektywy 91/414/EWG Rady z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczàcej
wprowadzania do obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 230 z 19.08.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 332) oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczà-
cej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. WE L 123 z 24.04.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 3).

6) St´˝enie t∏a zanieczyszczeƒ jest równe st´˝eniom t∏owym substancji biogennych.
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Za∏àcznik nr 5

TYPY WÓD POWIERZCHNIOWYCH, Z PODZIA¸EM NA KATEGORIE TYCH WÓD

1. Kategoria wód — cieki  naturalne

Typ cieków Kod typu

Typ nieokreÊlony 0

Krajobraz górski

Potok tatrzaƒski krzemianowy 1

Potok tatrzaƒski w´glanowy 2

Potok sudecki 3

Krajobraz wy˝ynny

Potok wy˝ynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym —  zachodni 4

Rzeka nizinna ˝wirowa 20

Potok wy˝ynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym — zachodni 5

Potok wy˝ynny w´glanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych 6

Potok wy˝ynny w´glanowy z substratem gruboziarnistym 7

Ma∏a rzeka wy˝ynna krzemianowa — zachodnia 8

Ma∏a rzeka wy˝ynna w´glanowa 9

Ârednia rzeka wy˝ynna — zachodnia 10

Potok wy˝ynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym — wschodni 11

Potok fliszowy 12

Ma∏a rzeka wy˝ynna krzemianowa — wschodnia 13

Ma∏a rzeka fliszowa 14

Ârednia rzeka wy˝ynna — wschodnia 15

Krajobraz nizinny

Potok nizinny lessowy lub gliniasty 16

Potok nizinny piaszczysty 17

Potok nizinny ˝wirowy 18

Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 19

Ma∏a i Êrednia rzeka na obszarze b´dàcym pod wp∏ywem procesów torfotwórczych 24

Wielka rzeka nizinna 21

Rzeka przyujÊciowa pod wp∏ywem wód s∏onych 22

Niezale˝ne od ekoregionów

Potok lub strumieƒ na obszarze b´dàcym pod wp∏ywem procesów torfotwórczych 23

Ciek w dolinie wielkiej rzeki nizinnej 26

Ciek ∏àczàcy jeziora 25
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4. Kategoria wód — wody przybrze˝ne

Typ jeziora Kod typu

Jezioro o niskiej zawartoÊci wapnia, stratyfikowane 1a

Ni˝ Ârodkowopolski

Jezioro o niskiej zawartoÊci wapnia, niestratyfikowane 1b

Jezioro o wysokiej zawartoÊci wapnia, o ma∏ym wyp∏ywie zlewni, stratyfikowane 2a

Jezioro o wysokiej zawartoÊci wapnia, o ma∏ym wyp∏ywie zlewni, niestratyfikowane 2b

Jezioro o wysokiej zawartoÊci wapnia, o du˝ym wyp∏ywie zlewni, stratyfikowane

Jezioro o wysokiej zawartoÊci wapnia, o du˝ym wyp∏ywie zlewni, niestratyfikowane 3b

Jezioro przymorskie, pod wp∏ywem wód s∏onych 4

Niziny Wschodnioba∏tycko-Bia∏oruskie

Jezioro o wysokiej zawartoÊci wapnia, o ma∏ym wyp∏ywie zlewni, stratyfikowane 5a

Jezioro o wysokiej zawartoÊci wapnia, o ma∏ym wyp∏ywie zlewni, niestratyfikowane 5b

Jezioro o wysokiej zawartoÊci wapnia, o du˝ym wyp∏ywie zlewni, stratyfikowane 6a

Jezioro o wysokiej zawartoÊci wapnia, o du˝ym wyp∏ywie zlewni, niestratyfikowane 6b

Równiny Poleskie

Jezioro o wysokiej zawartoÊci wapnia, stratyfikowane 7a

Jezioro o wysokiej zawartoÊci wapnia, niestratyfikowane 7b

2. Kategoria wód — jeziora

3a

3. Kategoria wód — wody przejÊciowe

Typ wód Kod typu

Lagunowy z substratem mu∏owym i piaszczystym 2

UjÊciowy z substratem piaszczystym

Zatokowy z substratem piaszczystym, okresowo stratyfikowany 3

Zatokowy z substratem ilasto-mulistym 4

Zalewowy z substratem piaszczystym i mulistym 5

Typ wód Kod typu

Mierzejowy 1

Otwarte wybrze˝e z klifami i substratem piaszczystym 2

Otwarte wybrze˝e z substratem piaszczystym z brzegiem wydmowym 3
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