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2017
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 grudnia 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia si´ okresy
lub wymiary ochronne.
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129,
poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

organizmów morskich, dla których ustanawia si´ okresy lub wymiary ochronne (Dz. U. Nr 55, poz. 487) w § 1
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dorsza (Gadus morhua L.) — 38 cm,”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

2018
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wykazu obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych oraz zasad przeprowadzania
i dokumentacji szczepieƒ.
Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U.
Nr 126, poz. 1384) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ nast´pujàce obowiàzkowe szczepienia ochronne:
1) przeciw b∏onicy:
a) dzieci i m∏odzie˝y od 7 tygodnia ˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia,
b) osób ze stycznoÊcià z chorymi na b∏onic´;
2) przeciw krztuÊcowi dzieci od 7 tygodnia ˝ycia do
ukoƒczenia 7 roku ˝ycia;
3) przeciw t´˝cowi:

6) przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby typu B:
a) dzieci i m∏odzie˝y od dnia urodzenia do ukoƒczenia 15 roku ˝ycia,
b) uczniów szkó∏ medycznych,
c) studentów wy˝szych szkó∏ medycznych,
d) osób wykonujàcych zawód medyczny nara˝onych na zaka˝enie HBV,
e) osób z otoczenia chorych na wirusowe zapalenie
wàtroby typu B i nosicieli HBV,
f) innych osób nara˝onych w sposób szczególny na
zaka˝enie;

a) dzieci i m∏odzie˝y od 7 tygodnia ˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia,

7) przeciw gruêlicy dzieci i m∏odzie˝y od dnia urodzenia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;

b) osób zranionych, nara˝onych na zaka˝enie;

8) przeciw wÊciekliênie osób pokàsanych lub oÊlinionych przez zwierz´ta podejrzane o wÊcieklizn´;

4) przeciw nagminnemu pora˝eniu dzieci´cemu (poliomyelitis) dzieci i m∏odzie˝y od tygodnia ˝ycia do
ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;
———————
1)

5) przeciw odrze dzieci i m∏odzie˝y od 13 miesiàca ˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

9) przeciw ró˝yczce dziewczàt od 13 roku ˝ycia do
ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;
10) przeciw Êwince dzieci i m∏odzie˝y od 13 miesiàca
˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia.
§ 2. Szczepienia ochronne przeciw gruêlicy poprzedza si´ wykonaniem badania tuberkulinowego u nast´pujàcych osób:

