
Na podstawie art. 222 § 2 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43,
poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199,
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej z dnia 11 wrzeÊnia 1996 r. w sprawie czyn-
ników rakotwórczych w Êrodowisku pracy oraz nadzo-
ru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo nara-
˝onych na te czynniki (Dz. U. Nr 121, poz. 571) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracodawca jest obowiàzany przechowywaç
rejestr pracowników nara˝onych na dzia∏anie

czynników rakotwórczych przez okres 40 lat po
ustaniu nara˝enia, a w przypadku likwidacji za-
k∏adu pracy — przekazaç rejestr w∏aÊciwemu
paƒstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi
sanitarnemu.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa
o paƒstwowym inspektorze sanitarnym,
nale˝y przez to rozumieç równie˝ wojsko-
wego inspektora sanitarnego.

2. Rejestry czynników rakotwórczych, wy-
st´pujàcych w jednostkach organizacyj-
nych resortu obrony narodowej, sà pro-
wadzone przez Wojskowy Instytut Higie-
ny i Epidemiologii.”.

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

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleƒ na wytwarzanie, przetwarza-
nie lub przerób Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz szczegó∏o-
wych warunków zg∏aszania dzia∏alnoÊci polegajàcej na ich stosowaniu w celu prowadzenia badaƒ naukowych

Na podstawie art. 23 ust. 14 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe warunki i tryb wydawania oraz cofa-

nia zezwoleƒ na wytwarzanie, przetwarzanie, prze-
rób Êrodków odurzajàcych, substancji psychotro-
powych lub prekursorów grupy I-R;

2) obowiàzki podmiotów posiadajàcych zezwolenia,
o których mowa w pkt 1;

3) szczegó∏owe warunki zg∏aszania dzia∏alnoÊci pole-
gajàcej na stosowaniu, w celu prowadzenia badaƒ
naukowych, Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotropowych lub prekursorów grupy I-R;

4) obowiàzki podmiotów zobowiàzanych do zg∏osze-
nia dzia∏alnoÊci, o której mowa w pkt 3.

§ 2. Przedsi´biorcy zamierzajàcy wytwarzaç, prze-
twarzaç lub przerabiaç Êrodki odurzajàce, substancje
psychotropowe lub prekursory grupy I-R, szko∏y wy˝-
sze, jednostki badawczo-rozwojowe lub inne placówki
naukowe zamierzajàce wytwarzaç, przetwarzaç lub
przerabiaç, w celu prowadzenia badaƒ naukowych,

———————
1) 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 szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 6 stycznia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie czynników rakotwórczych w Êrodowisku pracy oraz nadzoru 
nad stanem zdrowia pracowników zawodowo nara˝onych na te czynniki


