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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

628 - z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 3185 
629 - z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe 3188 
630 - z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o l ikwidacji Robotniczej Spółdzieln i Wydaw-

niczej uPrasa-Książka-Ruch" 3188 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

631 - z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rOlporządzenie w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych 3189 

ROZPORZĄDZENIA: 

632 - Min istra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych 3190 

633 - Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty 
podatkowej 3192 

634 - Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko 3192 

635 - Min istra Pracy i Pol ityki Socjalnej z dn ia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które sta
nowią własność N iezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegó łowych zasad 
i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i roz łiczen związanych z podz iałem 3193 

636 - Min istra Skarbu Panstwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mie-
nia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowie-
nia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat 3194 

637 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie okre
sów zaliczanych do okresu s łużby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej 
Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej oblicza-
nia i wypłacania 3195 

638 - Ministra Spraw Wewnęt rznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szcze
gółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Panstwowej 
Straży Pożarnej 3196 

639 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie szcze
gółowych zasad przyznawania i wypłaty zapomóg strażakom Panstwowej Straży Pożarnej 3205 

640 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie okreś łenia 
granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śród lądowymi dla celów rybołówstwa 
morskiego 3206 

641 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 1997 r. zmieniające rozpo
rządzen ie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia 
do korzystan ia z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transport u 
zbiorowego 3206 

628 
USTAWA 

z dnia 19 czerwca 1997 r. 

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 

Art. 1. 1. W celu wye liminowania produkcj i, stoso
wania oraz obrotu wyrobam i zawierającym i azbest za
kazuje się: 

1) wprowadzania na polski obszar ce lny: 

a) wyrobów zawierających azbest, 

b) azbestu, 

2) produkcj i wyrobów zawi erających azbest, 
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3) obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, z zastrzeże
niem usl. 3, do wyrobów określonych w załączn i ku nr 1 
do ustawy. 

3. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Mini
strem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa, określa coroczn ie, w drodze rozporządze
nia, na w niosek producenta lub podmiotu wprowadza
jącego na polski obszar celny wyroby zawierające 
azbest, wykaz wyrobów dopuszczonych do produkcji 
lub do wprowadzen ia na polski obszar celny spośród 
wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. 

Art. 2. 1. Zakłady wymienione w załączniku nr 2 
do ustawy, które w dniu jej wejścia w życie produko
wały plyty fa l iste azbestowo-cementowe dla budow
nictwa, mogą, nie dł użej niż przez okres 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy nadal p rodukować te 
wyroby. 

2. W zakresie dotyczącym produkcj i i obrotu wyro
bami, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się zakazów 
określonych wart. 1: 

1) w ust. 1 pkt 1 l it. b) - przez okres 9 m ies ięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, 

2) w ust. 1 pkt 3 - przez okres 18 m ies ięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy. 

Art. 3. 1. Zakłady pracy wymienione w załączn i ku 
nr 2 do ustawy, realizu jące programy restrukturyzacyj
ne, przedkładają Ministrowi Gospodarki - w okresach 
kwartalnych - informacje o przebiegu procesu re
strukturyzacyjnego. 

2. Realizacja programów, o których mowa w ust. 1, 
może być wspierana środkami budżetu państwa okre
ślonym i na ten ce l w ustawie budżetowej. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia, warunki i tryb wspierania programów, o których 
mowa w ust. 1. 

4. W przypadku nierealizowania przez zakłady pra
cy wymienione w załączn iku nr 2 do ustawy programu, 
o którym mowa w ust. 1, M inister Gospodarki może, 
w drodze rozporządzenia, skrócić dla tego zakładu 
określo ny okres, w ciągu którego dopuszczalna jest 
dalsza produkcja wyrobÓW zawierających azbest. 

Art. 4. 1. Minister Gospodarki, w porozumien iu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa, określ i , w drodze rozporządzen i a, 
w terminie 6 m iesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 
sposoby bezpiecznego użytkowan ia oraz warunki usu
wania wyrobów zawierających azbest. 

2. M inister Pracy i Polityki Socjalnej, w porozumie
niu z M inistrem Zdrowia i Opieki Społecznej, określi, 
w drodze rozporządzenia, w terminie 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy: 

1) zasady bezpieczeństwa i hig ieny pracy przy zabez
pieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest, . 

2) program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytko
wania wyrobów zawierających azbest. 

Art. 5. 1. Pracownikom zatrudnionym w za kładach 
wymienionych w załączn ikach nr 2 i 3 do ustawy, z któ-· 
rym i rozwiązano stosunek pracy, po dniu wejścia w ży
cie ustawy, z przyczyn dotyczących pracodawcy, 
w przypadku stwierdzenia po dniu rozwi ązania stosun
ku pracy choroby zawodowej, jednorazowe odszkodo
wanie przysługujące od pracodawcy na podstawie 
przepisów o świadczen i ach z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych wypłaca Zakład Ubezpie
czeń Społecznych. 

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, finanso
wane jest ze środków budżetu państwa. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do jednorazo
wych odszkodowań przysługujących członkom rodziny 
pracownika, o którym mowa w ust. l , a który zmarł 
wskutek choroby zawodowej. 

Art. 6. Osobom spełn iającym warunki do uzyskania 
statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobot
nych określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za
t rudnien iu i przeciwdziałan i u bezrobociu (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153 i Nr 41, poz. 255, 
Nr 63, poz. 403 i Nr 93, poz. 569) przysługuje zasiłek 
przedemerytalny, o którym mowa wart. 37j ust. 3 i 6 tej 
ustawy, jeżel i jednocześnie: 

1) posiadają okres uprawniający do emerytury, w tym 
co najmniej przez okres 10 lat były zatrudnione 
w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach wy
mienionych w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej 
ustawy, 

2) ostatnim pracodawcą były zakłady wymien ione 
w tych załącznikach i stosunek pracy został rozwią
zany z przyczyn dotyczących pracodawcy po dniu 
wejścia w życiu niniejszej ustawy w okresie nie 
dłuższym niż 5 lat od dnia jej wejścia w życie. 

Art. 7. 1. Celem objęcia szczególną opieką zdrowot
ną pracowników i byłych pracown ików zatrudnionych 
przy produkcji wyrobów zawierających azbest wpro
wadza się książeczkę dla osoby narażonej na działanie 
pyłów zawierających włókna azbestu, która była lub 
jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego 
w zakładach stosujących azbest w procesach technolo
gicznych. 

2. Książeczkę wystawia i przekazuje osobom, Q któ
rych mowa w ust. 1, pracodawca. 

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi, 

w drodze rozporządzenia , wzór książeczki, sposób jej 
wypełnienia i aktua lizacji. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A Kwaśniewski 
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Załączniki do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 
(poz. 628) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NIE OBJĘTYCH ZAKAZEM PRODUKCJI, OBROTU I IMPORTU 

Lp. Kod PCN Nazwa wyrobu SWW 

l 68127000 O Wyroby azbestowo-kauczukowe 1338 
- płyty uszczelniające azbestowo-kauczukowe 1338-1 
- uszczelki z płyt azbestowo-kauczukowych 1338-2 
- uszczelki azbestowo-kauczukowe formowane 1338-4 

2 68121000 O Przędza specja ł na 2071 
- przędza azbestowa wolna, pozostała 2071 -'19 
- przędza azbestowa zbrojona, inne 2071 -129 

3 68129090 O Szczeliwa azbestowe 2079-51 

4 25240030 O Azbest włókn isty 141 8-61 

Załączn i k nr 2 

WYKAZ ZAKŁADÓW, KTÓRE PRODUKUJĄ WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST 

1 . "Eternit " Polsko-Austr iacka Spółka z 0.0. w Szczuci nie 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe " Izopol" Spółka Akcyjna w Trzemesznie 

3. Za kłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy k. Radomia 

4. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacj i Budowlanej " Izolacja" w Ogrodzieńcu. 

Załącznik nr 3 

WYKAZ ZAKŁADÓW, KTÓRE ZAPRZESTAŁY PRODUKCJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

1. "Fabryka Okładzin Ciernych" Spółka Akcyjna w Markach k. Warszawy 

2. Przeds iębiorstwo Państwowe "Gambit" w Lubawce 

3. Wytwórn ia Uszczelek "Morpak" Spółka z 0.0. w Gdańsk u 

4. Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych " Izo-term" w Gryfowie Śląskim 

5. Zakłady Wyrobów Uszczelniających i Termoizolacyjnych " Polonit" Spółka z 0.0. w Łodzi. 




