
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wykaz substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacjà i oznakowaniem, stanowiàcy
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji nie-
bezpiecznych wraz z ich klasyfikacjà i oznakowaniem
(Dz. U. Nr 129, poz. 1110).

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

Minister Zdrowia: L. Sikorski
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1948

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjà i oznakowaniem

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187
oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852.

1949

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 listopada 2003 r.

w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujàcych prac´ 
na statkach ˝eglugi Êródlàdowej

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 199,
poz. 1672) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki zdrowotne wymagane od osób wykonujà-
cych prac´ na statkach ˝eglugi Êródlàdowej;

2) stany chorobowe i u∏omnoÊci uniemo˝liwiajàce
wykonywanie pracy na statkach ˝eglugi Êródlàdo-
wej;

3) tryb uznawania osób za zdolne albo niezdolne do
wykonywania okreÊlonej pracy na statkach ˝eglu-
gi Êródlàdowej;

4) tryb wydawania Êwiadectwa zdrowia.

§ 2. Prac´ na statkach ˝eglugi Êródlàdowej mogà
wykonywaç osoby, u których w wyniku badania lekar-
skiego nie stwierdzono przeciwwskazaƒ zdrowotnych
oraz które spe∏niajà warunki sanitarno-epidemiolo-
giczne, okreÊlone w odr´bnych przepisach.

§ 3. 1. W celu okreÊlenia zdolnoÊci lub niezdolno-
Êci do pracy na statkach ˝eglugi Êródlàdowej osoby,
o których mowa w § 2, poddajà si´ nast´pujàcym ba-
daniom lekarskim:

1) wst´pnym;

2) okresowym;

3) kontrolnym;

4) doraênym.

2. Badania wst´pne obejmujà:

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

(Za∏àcznik do rozporzàdzenia stanowi oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)


