
Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96,
poz. 874) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
23 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝e-
towych oraz okreÊlenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78,
poz. 880, z póên. zm.1)) w § 1 cz´Êç „71. G∏ówny Inspek-

torat Kolejnictwa” otrzymuje brzmienie: „71. Urzàd
Transportu Kolejowego”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 1 czerwca 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Dziennik Ustaw Nr 108 — 7086 — Poz. 1012 i 1013

1012

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 czerwca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich dysponentów
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie powiadamiania przez pracodawc´ zarzàdu zak∏adowej organizacji zwiàzkowej o liczbie osób sta-
nowiàcych kadr´ kierowniczà w zak∏adzie pracy oraz wskazywania przez zarzàd oraz komitet za∏o˝ycielski

zak∏adowej organizacji zwiàzkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, 
a tak˝e dokonywania zmian w takim wskazaniu

Na podstawie art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Pracodawca powiadamia na piÊmie zarzàd
zak∏adowej organizacji zwiàzkowej o liczbie osób stano-
wiàcych kadr´ kierowniczà w zak∏adzie pracy, o których
mowa w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwiàzkach zawodowych, zwanej dalej „ustawà”.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nast´-
puje w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego

˝àdania zarzàdu zak∏adowej organizacji zwiàzkowej
w celu realizacji art. 32 ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Zarzàd oraz komitet za∏o˝ycielski zak∏ado-
wej organizacji zwiàzkowej imiennie wskazujà praco-
dawcy na piÊmie pracowników, których stosunek pra-
cy podlega ochronie, o której mowa w art. 32 ust. 1
ustawy.

2. Zmiany we wskazaniu, o którym mowa w ust. 1,
zarzàd oraz komitet za∏o˝ycielski zak∏adowej organiza-
cji zwiàzkowej dokonujà na piÊmie w terminie 7 dni od
dnia zaistnienia zmiany.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2003 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128,
poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052
oraz z 2003 r. Nr 63, poz. 590.

———————
1) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032 oraz
z 2002 r. Nr 32, poz. 307 i Nr 93, poz. 835.


