
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 26 wrze-
Ênia 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z za-
granicà, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmia-
nie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie dotyczy dokumentów potwier-
dzajàcych dokonanie wwozu do kraju przeznaczenia
i wywozu towarów, w stosunku do których eksporter
ubiega si´ o uzyskanie dop∏aty do wywozu.

§ 2. 1. Dokumentem potwierdzajàcym dokonanie
wwozu towaru do kraju przeznaczenia jest kserokopia
formularza Jednolitego Dokumentu Administracyjne-
go (formularz SAD), okreÊlajàcego odbiorc´  towaru
w kraju przeznaczenia, potwierdzona za zgodnoÊç
z orygina∏em przez urzàd celny danego kraju urz´dowà
piecz´cià.

2. W przypadku gdy krajem  przeznaczenia towaru
jest paƒstwo nieb´dàce stronà Konwencji o uproszcze-

niu formalnoÊci w obrocie  towarowym (SAD), sporzà-
dzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. U.
z 1998 r. Nr 46, poz. 288), dokumentem potwierdzajà-
cym dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia
jest kserokopia deklaracji celnej wystawionej w kraju
przeznaczenia, potwierdzona za zgodnoÊç z orygina-
∏em przez urzàd celny danego kraju urz´dowà piecz´-
cià.

§ 3. 1. Wzór formularza karty 1A formularza SAD,
na którym sk∏ada si´ oÊwiadczenie o wywozie danego
towaru w okreÊlonej iloÊci, jest okreÊlony w rozporzà-
dzeniu Ministra Finansów z dnia 7 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie deklaracji skróconych i zg∏oszeƒ celnych
(Dz. U. Nr 117, poz. 1250 i Nr 152, poz. 1726 oraz
z 2002 r. Nr 43, poz. 381 i Nr 230, poz. 1928).

2. Kserokopi´ formularza, o którym mowa w ust. 1,
przedstawia si´ w urz´dzie celnym.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 lutego 2003 r.

w sprawie dokumentów potwierdzajàcych  dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru for-
mularza, na którym sk∏ada si´ oÊwiadczenie o wywozie danego towaru w okreÊlonej iloÊci

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 stycznia 2003 r.

w sprawie wykazu chorób funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej powsta∏ych w zwiàzku ze szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by oraz chorób i scho-
rzeƒ, które istnia∏y przed przyj´ciem do s∏u˝by, lecz uleg∏y pogorszeniu lub ujawni∏y si´ w czasie trwania 

s∏u˝by na okreÊlonych stanowiskach

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 2000 r. Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298
i Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Wykaz chorób funkcjonariuszy Policji, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej powsta∏ych w zwiàzku ze szczególnymi w∏a-
ÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by oraz chorób i scho-
rzeƒ, które istnia∏y przed przyj´ciem do s∏u˝by, lecz ule-
g∏y pogorszeniu lub ujawni∏y si´ w czasie trwania s∏u˝-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



by wskutek szczególnych w∏aÊciwoÊci lub warunków
s∏u˝by na okreÊlonych stanowiskach, a tak˝e w∏aÊciwo-
Êci i warunków s∏u˝by powodujàcych ujawnienie tych
chorób i schorzeƒ lub pogorszenie stanu zdrowia sta-
nowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 stycznia
2003 r. (poz. 229)

WYKAZ CHORÓB POWSTA¸YCH W ZWIÑZKU ZE SZCZEGÓLNYMI W¸AÂCIWOÂCIAMI 
LUB WARUNKAMI S¸U˚BY ORAZ CHORÓB I SCHORZE¡, KTÓRE ISTNIA¸Y PRZED PRZYJ¢CIEM DO S¸U˚BY,
LECZ ULEG¸Y POGORSZENIU LUB UJAWNI¸Y SI¢ W CZASIE TRWANIA S¸U˚BY WSKUTEK SZCZEGÓLNYCH
W¸AÂCIWOÂCI LUB WARUNKÓW S¸U˚BY NA OKREÂLONYCH STANOWISKACH, A TAK˚E W¸AÂCIWOÂCI
I WARUNKÓW S¸U˚BY POWODUJÑCYCH UJAWNIENIE TYCH CHORÓB I SCHORZE¡ LUB POGORSZENIE

STANU ZDROWIA

Lp. Nazwa choroby W∏aÊciwoÊci i warunki s∏u˝by powodujàce ujawnienie
chorób i schorzeƒ lub pogorszenie stanu zdrowia

1 2 3

1 Gruêlica S∏u˝ba w warunkach trudnych (atmosferycznych polo-
wych), specjalne niekorzystne warunki zakwaterowania
sprzyjajàce zachorowaniu

———————
2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utraci∏o moc zarzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 9 paê-

dziernika 1995 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeƒ pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji, Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, z tytu∏u których przys∏ugujà Êwiadczenia rentowe i od-
szkodowawcze (M. P. Nr 55, poz. 611), zachowane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie usta-
wy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wy-
padków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, usta-
wy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877),
w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

2 Przewlek∏e choroby uk∏adu ruchu powsta∏e w
warunkach s∏u˝by zwiàzanej z nadmiernym
przecià˝eniem i mikrourazami, przecià˝enio-
we zmiany zwyrodnieniowe, choroba zwy-
rodnieniowa stawów

D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba zwiàzana z niekorzystnym oddzia∏y-
waniem Êrodowiska lub nara˝ajàca stale na urazy me-
chaniczne (powtarzajàce si´ mikrourazy) oraz ujemne
wp∏ywy atmosferyczne

3 Przewlek∏e zapalenia oskrzeli oraz trwa∏e na-
st´pstwa tych schorzeƒ

D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba w szkodliwych dla zdrowia warun-
kach ujemnego oddzia∏ywania wp∏ywów atmosferycz-
nych lub Êrodowiska pracy

4 Choroba wieƒcowa D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba na stanowiskach wymagajàcych du-
˝ego napi´cia nerwowego, zwi´kszonej odpowiedzial-
noÊci oraz nienormowanego czasu s∏u˝by

5 Zapalenie mi´Ênia sercowego w przebiegu
chorób infekcyjnych (o etiologii wirusowej,
bakteryjnej lub paso˝ytniczej) oraz osierdzia
w przebiegu tych chorób

S∏u˝ba w warunkach d∏ugotrwa∏ego nara˝enia na ujem-
ne wp∏yw atmosferyczne usposabiajàce do powstania
chorób infekcyjnych

6 NadciÊnienie t´tnicze niepoddajàce si´ lecze-
niu w warunkach s∏u˝by i powik∏ania w jego
przebiegu

D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba w warunkach wymagajàcych du˝e-
go napi´cia nerwowego, zwi´kszonej odpowiedzialno-
Êci oraz nienormowanego czasu s∏u˝by
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1 2 3

9 Przewlek∏e zapalenie nerek D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba w warunkach niskiej temperatury
otoczenia organizmu i wilgoci

8 Przewlek∏e nerwice wywo∏ane warunkami
s∏u˝by

D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba na stanowiskach wymagajàcych
d∏ugotrwa∏ego nadmiernego napi´cia nerwowego

10 Encefalopatie ró˝nego pochodzenia (po ura-
zach czaszki, zatruciach, po neuroinfekcjach)
przebiegajàce pod postacià zaburzeƒ o obra-
zie nerwicy, zespo∏u nerwicowego lub cha-
rakteropatii

D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba zwiàzana z nienormowanym cza-
sem s∏u˝by, z d∏ugotrwa∏ymi i cz´stymi stanami napi´ç
emocjonalnych; urazy g∏owy i zatrucia (g∏ównie wziew-
ne) wywo∏ujàce ujawnienie lub zaostrzenie kompenso-
wanych dotychczas wad psychicznych i usposabiajàce
do nawarstwiania reakcji nerwicowych

11 Schorzenia dermatologiczne, w tym grzybice
oporne na leczenie skóry, uk∏adu oddecho-
wego i uk∏adu pokarmowego

D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba w warunkach zwi´kszonej wilgotno-
Êci Êrodowiska, a tak˝e warunki od˝ywiania

12 Choroby zakaêne i infekcyjne Ekspozycja na czynniki chorobotwórcze

13 Choroba popromienna Ekspozycja na promieniowanie przenikliwe
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 lutego 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524,
Nr 199, poz. 1671, Nr 216, poz. 1825 i 1826 i Nr 238,

poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w spra-
wie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14,
poz. 144) po § 19 dodaje si´ § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. Zachowujà wa˝noÊç upowa˝nienia do wyko-
nywania kontroli ruchu drogowego wydane
na podstawie rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 20.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 15 lu-
tego 2003 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

7 ˚ylaki podudzi z rozleg∏ymi zmianami troficzny-
mi, owrzodzeniami lub zespó∏ pozakrzepowy

S∏u˝ba wymagajàca d∏ugotrwa∏ego przebywania w po-
zycji stojàcej lub przymusowej


