
2) kredytobiorca nie przedstawi w terminie 3 miesi´-
cy od dnia uruchomienia kredytu dokumentu po-
twierdzajàcego ustanie stosunku pracy z publicz-
nym zak∏adem opieki zdrowotnej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kredy-
tobiorca jest obowiàzany do sp∏aty odsetek banko-
wych w pe∏nej wysokoÊci wynikajàcej z umowy kredy-
towej za okres korzystania z kredytu, zaÊ bank, który
udzieli∏ kredytu, zwraca na rachunek prowadzony
w Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia kredytobiorcy wezwania do zap∏a-
ty odsetek w pe∏nej wysokoÊci, kwot´ udzielonych do-
p∏at.

3. Zwrócone kwoty dop∏at, o których mowa w ust. 2,
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje w terminie
7 dni od dnia ich otrzymania do bud˝etu paƒstwa.

4. Banki, o których mowa w art. 3 ust. 2, dokonujà
kontroli zgodnoÊci wykorzystania udzielonego przez
siebie kredytu z jego przeznaczeniem, z w∏asnej inicja-
tywy lub na wniosek:

1) okr´gowej rady w∏aÊciwego samorzàdu zawodo-
wego, je˝eli kredyt jest przeznaczony na wykony-
wanie zawodu w formie praktyk, o których mowa
w art. 1 pkt 1,

2) wojewody — w odniesieniu do niepublicznych za-
k∏adów opieki zdrowotnej.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspek-
cji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63,
poz. 634, Nr 125, poz. 1367 i Nr 126, poz. 1382) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Inspekcja Sanitarna jest powo∏ana do reali-
zacji zadaƒ z zakresu zdrowia publicznego,
w szczególnoÊci poprzez sprawowanie
nadzoru nad warunkami:

1) higieny Êrodowiska,

2) higieny pracy w zak∏adach pracy,

3) higieny radiacyjnej,

4) higieny procesów nauczania i wychowa-
nia, 

5) higieny wypoczynku i rekreacji,

6) zdrowotnymi ˝ywnoÊci, ˝ywienia
i przedmiotów u˝ytku,

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien
spe∏niaç personel medyczny, sprz´t oraz
pomieszczenia, w których sà udzielane
Êwiadczenia zdrowotne

— w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed
niekorzystnym wp∏ywem szkodliwoÊci
i ucià˝liwoÊci Êrodowiskowych, zapobiega-
nia powstawaniu chorób, w tym chorób za-
kaênych i zawodowych.”;

2) w art. 2 skreÊla si´ przecinek i wyrazy „je˝eli ich wy-
st´powanie ma charakter epidemiczny”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Do zakresu dzia∏ania Inspekcji Sanitarnej
w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sa-
nitarnego nale˝y w szczególnoÊci:

1) uzgadnianie projektów wojewódzkich
i miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz warunków za-
budowy i zagospodarowania terenu in-
westycji, a tak˝e wskazaƒ lokalizacyj-
nych i lokalizacji autostrad pod wzgl´-
dem wymagaƒ higienicznych i zdrowot-
nych,

2) uzgadnianie dokumentacji projektowej
pod wzgl´dem wymagaƒ higienicznych
i zdrowotnych dotyczàcych:

a) budowy oraz zmiany sposobu u˝ytko-
wania obiektów budowlanych, stat-
ków morskich, ˝eglugi Êródlàdowej
i powietrznych,

b) nowych materia∏ów i procesów tech-
nologicznych przed ich zastosowa-
niem w produkcji lub budownictwie,

3) uczestniczenie w dopuszczeniu do u˝yt-
ku obiektów budowlanych, statków
morskich, ˝eglugi Êródlàdowej i po-
wietrznych oraz Êrodków komunikacji là-
dowej,



4) inicjowanie przedsi´wzi´ç oraz prac ba-
dawczych w dziedzinie zapobiegania ne-
gatywnym wp∏ywom czynników i zja-
wisk fizycznych, chemicznych i biolo-
gicznych na zdrowie ludzi.”;

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

„1) higieny Êrodowiska, a zw∏aszcza wody do spo-
˝ycia, czystoÊci powietrza atmosferycznego,
gleby, wód i innych elementów Êrodowiska
w zakresie ustalonym w odr´bnych przepi-
sach,”;

5) w art. 5:

a) w pkt 2 skreÊla si´ wyraz „publicznym”,

b) dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby
zawodowej lub decyzji o braku podstaw do
jej stwierdzenia,”;

6) w art. 8 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zast´pców G∏ównego Inspektora Sanitarnego
w liczbie 2 powo∏uje i odwo∏uje minister w∏a-
Êciwy do spraw zdrowia na wniosek G∏ówne-
go Inspektora Sanitarnego.”;

7) w art. 9 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna sk∏ada si´
z przewodniczàcego, sekretarza i 15 cz∏onków,
których powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw zdrowia na wniosek G∏ównego In-
spektora Sanitarnego, spoÊród pracowników
nauki i osób posiadajàcych wybitne przygoto-
wanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epide-
miologicznej. W pracach Rady, na zaproszenie
G∏ównego Inspektora Sanitarnego, uczestniczà
przedstawiciele centralnych organów admini-
stracji rzàdowej, jednostek samorzàdu teryto-
rialnego oraz  zwiàzków zawodowych, organi-
zacji pracodawców i organizacji spo∏ecznych
statutowo zajmujàcych si´ problemami sani-
tarno-epidemiologicznymi.

3. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna dzia∏a na
podstawie uchwalonego przez siebie regulami-
nu zatwierdzonego, w drodze zarzàdzenia, przez
G∏ównego Inspektora Sanitarnego.”;

8) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Zadania Inspekcji Sanitarnej okreÊlone
w rozdziale 1 wykonujà nast´pujàce
organy:

1) G∏ówny Inspektor Sanitarny,

2) wojewódzki inspektor sanitarny,

3) powiatowy inspektor sanitarny,

4) graniczny inspektor sanitarny dla
obszarów przejÊç granicznych dro-
gowych, kolejowych, lotniczych,
rzecznych i morskich, portów lotni-
czych i morskich oraz jednostek p∏y-

wajàcych na obszarze wód teryto-
rialnych.

2. Organy, wymienione w ust. 1, wykonu-
jà zadania Inspekcji Sanitarnej zgodnie
z kompetencjami okreÊlonymi w usta-
wie i w przepisach odr´bnych.

3. G∏ówny Inspektor Sanitarny koordy-
nuje i nadzoruje ustawowà dzia∏alnoÊç
inspektorów sanitarnych.

4. Wojewódzki, powiatowy i graniczny
inspektor sanitarny kierujà dzia∏alno-
Êcià odpowiednio wojewódzkiej, po-
wiatowej i granicznej stacji sanitarno-
-epidemiologicznej, b´dàcych zak∏ada-
mi opieki zdrowotnej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw administracji publicz-
nej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz granicznych stacji sanitarno-
-epidemiologicznych, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci terytorialny zakres
dzia∏ania oraz siedziby granicznych in-
spektorów sanitarnych.

6. Wojewódzki inspektor sanitarny mo˝e
powierzyç powiatowemu i graniczne-
mu inspektorowi sanitarnemu, w dro-
dze porozumienia, prowadzenie spraw
z zakresu swojej w∏aÊciwoÊci, w tym
wydawanie w jego imieniu decyzji ad-
ministracyjnych.

7. Ilekroç w dalszych przepisach ustawy
jest mowa o inspektorze sanitarnym
bez bli˝szego rozró˝nienia, to przepisy
te odnoszà si´ do wojewódzkiego, po-
wiatowego i granicznego inspektora
sanitarnego.”;

9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Wojewódzkiego, powiatowego i gra-
nicznego inspektora sanitarnego po-
wo∏uje G∏ówny Inspektor Sanitarny, po
zakoƒczeniu post´powania kwalifika-
cyjnego, przeprowadzonego z udzia-
∏em wojewody, w odniesieniu do woje-
wódzkiego i granicznego inspektora sa-
nitarnego, lub starosty, w odniesieniu
do powiatowego inspektora sanitarne-
go.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki i kryteria prowadzenia post´po-
wania kwalifikacyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci sposób og∏aszania o zamiarze
przeprowadzenia post´powania kwali-
fikacyjnego, sk∏ad i zasady dzia∏ania ko-
misji kwalifikacyjnej.

3. Powo∏anie na stanowisko inspektora
sanitarnego nast´puje na okres 5 lat.
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4. Zast´pc´ wojewódzkiego, powiatowe-
go i granicznego inspektora sanitarne-
go powo∏uje i odwo∏uje G∏ówny In-
spektor Sanitarny na wniosek w∏aÊci-
wego inspektora sanitarnego.

5. G∏ówny Inspektor Sanitarny mo˝e
w ka˝dym czasie odwo∏aç wojewódz-
kiego, powiatowego i granicznego in-
spektora sanitarnego, je˝eli przemawia
za tym interes s∏u˝by, a w szczególno-
Êci, je˝eli dzia∏alnoÊç tego inspektora
sanitarnego lub podleg∏ej mu jednostki
mo˝e zagroziç prawid∏owemu wykony-
waniu zadaƒ Inspekcji Sanitarnej,
a zw∏aszcza naruszyç bezpieczeƒstwo
sanitarne na terenie w∏aÊciwoÊci danej
jednostki. Odwo∏anie w tym trybie na-
st´puje w drodze decyzji administracyj-
nej i wymaga szczegó∏owego uzasad-
nienia na piÊmie.”;

10) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W rozumieniu Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego, w sprawach nale˝àcych do za-
kresu zadaƒ i kompetencji Inspekcji Sanitar-
nej, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, orga-
nem w∏aÊciwym jest powiatowy lub granicz-
ny inspektor sanitarny, z zastrze˝eniem
ust. 1a.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wojewódzki inspektor sanitarny jest orga-
nem w∏aÊciwym w zakresie higieny radia-
cyjnej.”,

c) w ust. 2 w pkt 1 wyraz „portowego” zast´puje si´
wyrazem „granicznego”;

11) w art. 12a:

a) w ust. 1 po u˝ytym dwukrotnie wyrazie „Inspek-
cji” dodaje si´ wyraz „Sanitarnej”,

b) w ust. 2 wyraz „portowych” zast´puje si´ wyra-
zem „granicznych”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada powiatu i sejmik województwa przy-
najmniej raz na rok rozpatrujà informacje
w∏aÊciwego inspektora sanitarnego o stanie
bezpieczeƒstwa sanitarnego powiatu i woje-
wództwa. Wojewódzki inspektor sanitarny
informuje zarzàd powiatu o wynikach kon-
troli obiektów o podstawowym znaczeniu
dla danego terenu.”,

d) skreÊla si´ ust. 4—7;

12) skreÊla si´ art. 12b;

13) w art. 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jest lekarzem i uzyska∏a kierunkowà specjaliza-
cj´ w trybie przewidzianym w odr´bnych prze-
pisach albo posiada inne wy˝sze wykszta∏cenie

i uzyska∏a specjalizacj´ z dziedziny medycy-
ny,”;

14) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb przyznawania
dodatku, o którym mowa w ust. 1, a tak˝e jego
wysokoÊç, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci, przy
okreÊlaniu trybu przyznawania dodatku — za-
dania, które b´dà zaliczane do czynnoÊci kon-
trolnych.”;

15) w art. 15:

a) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia posia-
da w stosunku do stacji sanitarno-epide-
miologicznych uprawnienia organu za∏o˝y-
cielskiego w rozumieniu przepisów o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, struktur´ organi-
zacyjnà, warunki i sposób dzia∏ania stacji sa-
nitarno-epidemiologicznych oraz kwalifika-
cje wymagane na poszczególne stanowiska
pracy, a tak˝e wzór legitymacji s∏u˝bowej
pracownika stacji sanitarno-epidemiologicz-
nej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) przy okreÊlaniu struktury organizacyjnej
— komórki organizacyjne stacji sanitarno-
-epidemiologicznych,

2) przy okreÊlaniu warunków dzia∏ania —
sposób nadawania regulaminu organiza-
cyjnego stacji sanitarno-epidemiologicz-
nych,

3) przy okreÊlaniu kwalifikacji — kwalifikacje
zawodowe, wykszta∏cenie, specjalizacje,
przeszkolenia oraz minimalnà liczb´ lat
pracy.”;

16) skreÊla si´ art. 17;

17) skreÊla si´ art. 19;

18) w art. 20 w ust. 1 po wyrazach „Stra˝y Granicznej,”
dodaje si´ wyrazy „Biura Ochrony Rzàdu,”;

19) dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. 1. Na terenach jednostek organizacyj-
nych podleg∏ych Ministrowi Obrony
Narodowej, w rejonach zakwaterowa-
nia przejÊciowego jednostek wojsko-
wych oraz w stosunku do wojsk ob-
cych przebywajàcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz prze-
mieszczajàcych si´ przez to teryto-
rium, zadania Inspekcji Sanitarnej wy-
konujà organy Wojskowej Inspekcji
Sanitarnej.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organizacj´
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oraz warunki i tryb wykonywania za-
daƒ przez Wojskowà Inspekcj´ Sani-
tarnà:

1) na terenie jednostek organizacyj-
nych okreÊlonych w ust. 1 oraz
w rejonach zakwaterowania przej-
Êciowego jednostek wojskowych,

2) w stosunku do ˝o∏nierzy w s∏u˝bie
czynnej oraz pracowników wojska
zatrudnionych w jednostkach orga-
nizacyjnych okreÊlonych w ust. 1,

3) w stosunku do ˝o∏nierzy wojsk ob-
cych i ich personelu cywilnego,
przebywajàcych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej albo prze-
mieszczajàcych si´.”;

20) skreÊla si´ art. 24;

21) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny mo˝e oso-
bie posiadajàcej wymagane kwalifika-
cje nadaç, z zastrze˝eniem ust. 2,
w okreÊlonym zakresie oraz cofnàç
uprawnienie rzeczoznawcy do spraw
sanitarnohigienicznych do uzgadniania
w imieniu inspektora sanitarnego do-
kumentacji projektowej pod wzgl´dem
wymagaƒ higienicznych i zdrowot-
nych.

2. Rzeczoznawcà do spraw sanitarnohi-
gienicznych nie mo˝e byç osoba b´dà-
ca pracownikiem stacji sanitarno-epi-
demiologicznej lub cz∏onkiem korpusu
s∏u˝by cywilnej zatrudnionym w G∏ów-
nym Inspektoracie Sanitarnym.

3. G∏ówny Inspektor Sanitarny powo∏uje
w drodze zarzàdzenia Komisj´ Kwalifi-
kacyjnà do spraw oceny kwalifikacji
kandydata na rzeczoznawc´ do spraw
sanitarnohigienicznych oraz prowadzi
list´ rzeczoznawców.

4. Za przyznanie uprawnienia rzeczo-
znawcy pobierana jest op∏ata.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kwa-
lifikacje rzeczoznawców, warunki, za-
kres i tryb przyznawania i cofania
uprawnieƒ rzeczoznawcy do spraw sa-
nitarnohigienicznych, wysokoÊç op∏at
ponoszonych w zwiàzku z przyznaniem
uprawnienia rzeczoznawcy, warunki
i tryb dzia∏ania oraz wynagradzania
Komisji Kwalifikacyjnej, a tak˝e warun-
ki i tryb uzgadniania przez rzeczoznaw-
ców dokumentacji projektowej,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) przy okreÊlaniu kwalifikacji — wy-
kszta∏cenie, praktyk´ zawodowà oraz
egzamin kwalifikacyjny,

2) przy okreÊleniu warunków, zakresu
i trybu przyznawania i cofania upraw-
nieƒ rzeczoznawcy — wykaz doku-
mentów niezb´dnych do wszcz´cia
post´powania, zakres uprawnieƒ rze-
czoznawców oraz ich obowiàzki.”;

22) w art. 35 w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„Rozporzàdzenie w szczególnoÊci ustali zakres
uprawnieƒ oraz rodzaj czynnoÊci kontrolnych, do
wykonywania których zosta∏ dany pracownik upo-
wa˝niony.”;

23) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. Kto utrudnia lub udaremnia dzia∏alnoÊç
organów Inspekcji Sanitarnej, podlega
karze aresztu do 30 dni, ograniczenia wol-
noÊci albo grzywny.”

Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi-
nistracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872) w za∏àczniku do ustawy w pkt 16
skreÊla si´ kropk´ i dodaje si´ pkt 17 w brzmieniu:

„17) G∏ówny Inspektor Sanitarny i inspektorzy sani-
tarni.”

Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r.
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,
Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207
i Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384) w art. 8 w ust. 1 w pkt 2
skreÊla si´ wyrazy „w przypadkach okreÊlonych
w ustawie o Inspekcji Sanitarnej”.

Art. 4. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, graniczne stacje sanitarno-epidemio-
logiczne przejmujàce portowe stacje sanitarno-epide-
miologiczne, a tak˝e kryteria i warunki przej´cia porto-
wych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez w∏a-
Êciwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób i tryb podzia∏u
portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych po-
mi´dzy w∏aÊciwe dla nich graniczne stacje sanitarno-
-epidemiologiczne.

2. Z dniem 1 stycznia 2002 r.:

1) portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wcho-
dzà w sk∏ad w∏aÊciwych granicznych stacji sanitar-
no-epidemiologicznych,

2) wygasajà akty powo∏ania portowych inspektorów
sanitarnych,

3) zadania Inspekcji Sanitarnej w odniesieniu do mor-
skich wód wewn´trznych i morza terytorialnego
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oraz portów i przystani, wykonywane przez porto-
we stacje sanitarno-epidemiologiczne, przejmujà
w∏aÊciwe graniczne stacje sanitarno-epidemiolo-
giczne,

4) pracownicy portowych stacji sanitarno-epidemio-
logicznych stajà si´ pracownikami w∏aÊciwych gra-
nicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych,

5) budynki, urzàdzenia oraz inne sk∏adniki mienia, b´-
dàce we w∏adaniu portowych stacji sanitarno-epi-
demiologicznych, przechodzà we w∏adanie w∏aÊci-
wych granicznych stacji sanitarno-epidemiologicz-
nych na dotychczasowych zasadach,

6) zobowiàzania i nale˝noÊci portowych stacji sanitar-
no-epidemiologicznych przejmujà w∏aÊciwe gra-
niczne stacje sanitarno-epidemiologiczne.

3. Z dniem przej´cia portowych stacji sanitarno-
-epidemiologicznych przez graniczne stacje sanitarno-
-epidemiologiczne tracà moc wpisy portowych stacji
sanitarno-epidemiologicznych do rejestru zak∏adów
opieki zdrowotnej.

Art. 5. 1. Dotychczasowe uprawnienia rzeczoznaw-
ców do spraw sanitarnohigienicznych, upowa˝niajàce

do opiniowania dokumentacji projektowej pod wzgl´-
dem wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych, zachowu-
jà swojà wa˝noÊç w zakresie uzgadniania dokumenta-
cji projektowej obiektów realizowanych na obszarze
kraju, w tym na obszarach kolejowych, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych
i cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnieni
w G∏ównym Inspektoracie Sanitarnym, którzy otrzy-
mali przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigie-
nicznych do uzgadniania w imieniu inspektora sanitar-
nego dokumentacji projektowej pod wzgl´dem wyma-
gaƒ higienicznych i zdrowotnych, nie mogà wykony-
waç obowiàzków rzeczoznawcy w okresie zatrudnienia
w stacji sanitarno-epidemiologicznej lub G∏ównym In-
spektoracie Sanitarnym.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 128 — 10007 — Poz. 1407 i 1408

1408

USTAWA

z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.

o materia∏ach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià.

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla warunki wytwarzania
i przetwarzania materia∏ów i wyrobów, które w stanie
gotowym do u˝ytkowania sà przeznaczone do kontak-
tu z ˝ywnoÊcià lub pozostajà z nià w kontakcie, oraz wa-
runki wprowadzania do obrotu tych materia∏ów i wy-
robów w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowia
lub ˝ycia cz∏owieka.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) materia∏ów pokrywajàcych lub powlekajàcych
Êrodki spo˝ywcze, które stanowià cz´Êç Êrodków
spo˝ywczych i mogà byç spo˝ywane razem z tymi
Êrodkami,

2) materia∏ów i wyrobów:

a) u˝ywanych w instalacjach i urzàdzeniach wodo-
ciàgowych oraz w studniach,

b) b´dàcych przedmiotami zabytkowymi,

3) materia∏ów i wyrobów przeznaczonych na eksport
do paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami Unii Europej-
skiej.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) materia∏y i wyroby — materia∏y i wyroby przezna-
czone do kontaktu z ˝ywnoÊcià w rozumieniu usta-
wy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowot-
nych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634),
które w stanie gotowym do u˝ytkowania sà prze-
znaczone do kontaktu z ˝ywnoÊcià lub pozostajà
z nià w kontakcie,

2) producent — przedsi´biorc´ w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci go-
spodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86,
poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115), który
wytwarza, przetwarza, sprowadza z zagranicy lub
wprowadza do obrotu materia∏y i wyroby,

3) wprowadzanie do obrotu — oferowanie do nabycia
odp∏atnie lub nieodp∏atnie oraz sprzeda˝ hurtowà
lub detalicznà materia∏ów i wyrobów wytworzo-
nych w kraju lub przywiezionych z zagranicy w ce-
lu ich dystrybucji lub u˝ytkowania,


