
Na podstawie art. 27 ust. 2 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 na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób oznakowania:

1) pojemników i zbiorników s∏u˝àcych do przechowy-
wania substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych i do pracy z nimi;

2) rurociàgów zawierajàcych substancje niebezpiecz-
ne lub preparaty niebezpieczne;

3) miejsc, w których sk∏adowane sà znaczàce iloÊci
substancji niebezpiecznych lub preparatów niebez-
piecznych.

§ 2. 1. Pojemniki i zbiorniki stosowane do przecho-
wywania substancji niebezpiecznych i preparatów nie-
bezpiecznych i do pracy z nimi oraz niezabudowane ru-
rociàgi zawierajàce takie substancje lub takie prepara-
ty oznakowuje si´, z uwzgl´dnieniem przepisu art. 221
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.3)), znakami
ostrzegawczymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r.
o substancjach i preparatach chemicznych, zwanej da-
lej „ustawà”, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Odstàpienie od oznakowania znakami ostrze-
gawczymi, o których mowa w ust. 1, jest mo˝liwe
w przypadku pojemników i zbiorników stosowanych
do przechowywania znajdujàcych si´ w procesie tech-
nologicznym substancji niebezpiecznych lub prepara-
tów niebezpiecznych przez krótki czas lub gdy zawar-
toÊç pojemnika lub zbiornika ulega cz´stym zmianom,
a osobom obs∏ugujàcym te pojemniki lub zbiorniki zo-
stanie zapewniona informacja dotyczàca zagro˝eƒ

stwarzanych przez substancj´ niebezpiecznà lub pre-
parat niebezpieczny w nich przechowywane, zapew-
niajàca równorz´dny poziom ochrony. 

§ 3. 1. Znaki ostrzegawcze, o których mowa w § 2
ust. 1, mogà zostaç zastàpione znakami ostrzegaw-
czymi dla materia∏ów niebezpiecznych okreÊlonymi
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, przy zastosowaniu
tych samych piktogramów, oraz uzupe∏nione dodatko-
wà informacjà, dotyczàcà w szczególnoÊci nazwy sub-
stancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego,
wzoru chemicznego substancji, oraz informacjà o za-
gro˝eniach stwarzanych przez substancj´ niebezpiecz-
nà lub preparat niebezpieczny.

2. W czasie transportu zbiorników lub pojemników
zawierajàcych substancje niebezpieczne lub preparaty
niebezpieczne w miejscu pracy znaki ostrzegawcze,
o których mowa w ust. 1 lub § 2 ust. 1, mogà byç uzu-
pe∏nione o znaki stosowane podczas transportu mate-
ria∏ów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami dotyczà-
cymi transportu materia∏ów niebezpiecznych, lub za-
stàpione takimi znakami ostrzegawczymi.

§ 4. 1. Znaki ostrzegawcze, o których mowa w § 2
i 3, umieszcza si´ w widocznym miejscu, w sposób
uniemo˝liwiajàcy ich zniszczenie lub przemieszczenie.

2. Znaki ostrzegawcze na rurociàgach umieszcza si´
w odst´pach gwarantujàcych w∏aÊciwy dost´p do infor-
macji oraz w pobli˝u najbardziej niebezpiecznych ele-
mentów rurociàgu, w szczególnoÊci zaworów lub z∏àcz.

§ 5. 1. Miejsca, w których substancje niebezpieczne
lub preparaty niebezpieczne przechowywane sà w zna-
czàcych iloÊciach, oznakowuje si´ znakami ostrzegaw-
czymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 26 ustawy  lub znakami ostrzegawczymi dla materia-
∏ów niebezpiecznych okreÊlonymi w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia, przy zastosowaniu tych samych piktogra-
mów, chyba ˝e w∏aÊciwy dost´p do informacji o zagro-
˝eniach stwarzanych przez substancje niebezpieczne lub
preparaty niebezpieczne zapewniony jest przez oznako-
wanie opakowaƒ takich substancji lub preparatów.

2. Miejsca, w których sk∏adowane sà ró˝norodne
substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne,
mogà byç oznakowane za pomocà znaku ostrzegaw-
czego „ogólny znak ostrzegawczy — ostrze˝enie o nie-
bezpieczeƒstwie”, okreÊlonego w za∏àczniku do rozpo-
rzàdzenia.

§ 6. 1. Znaki ostrzegawcze, o których mowa w § 5:

1) umieszcza si´ w pobli˝u miejsca przechowywania
substancji niebezpiecznych lub preparatów niebez-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociàgów oraz pojemników i zbiorników s∏u˝àcych do przecho-
wywania lub zawierajàcych substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne

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

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).

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 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142,
poz. 1187.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. 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.



piecznych lub w miejscu wejÊcia na zagro˝ony te-
ren, w szczególnoÊci na drzwiach pomieszczenia,
w którym przechowywane sà substancje niebez-
pieczne lub preparaty niebezpieczne, je˝eli jest to
mo˝liwe — na wysokoÊci linii wzroku, bez jakich-
kolwiek przeszkód pomi´dzy znakiem ostrzegaw-
czym a osobà patrzàcà, w miejscach dobrze oÊwie-
tlonych, ∏atwo dost´pnych i widocznych;

2) wykonuje si´ z materia∏ów odpornych na warunki
atmosferyczne otoczenia;

3) majà wymiary, barwy oraz w∏aÊciwoÊci materia-
∏ów, z których je wykonano, gwarantujàce ich czy-
telnoÊç i zrozumienie.

2. W przypadku gdy znak jest s∏abo widoczny w na-
turalnym oÊwietleniu, nale˝y stosowaç materia∏y od-
blaskowe, farby fosforyzujàce lub dodatkowe oÊwietle-
nie znaku.

§ 7. Znaki ostrzegawcze, o których mowa w rozpo-
rzàdzeniu, usuwa si´, gdy przestanie istnieç zagro˝e-
nie, którego dotyczà.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 marca 2003 r. (poz. 552)

ZNAKI OSTRZEGAWCZE DLA MATERIA¸ÓW NIEBEZPIECZNYCH

Znaki ostrzegawcze powinny mieç nast´pujàce ce-
chy charakterystyczne:
— kszta∏t trójkàtny,

— czarny piktogram na ˝ó∏tym tle z czarnymi kraw´-
dziami (˝ó∏ta cz´Êç zajmuje nie mniej ni˝ 50% po-
wierzchni znaku).

1) Ostrze˝enie przed substancjami i preparatami o w∏aÊciwoÊciach wybuchowych

2) Ostrze˝enie przed substancjami i preparatami o w∏aÊciwoÊciach utleniajàcych

3) Ostrze˝enie przed substancjami i preparatami ∏atwo palnymi lub ostrze˝enie o wysokiej temperaturze1)

———————
1) W przypadku braku odr´bnego znaku ostrzegajàcego o wysokiej temperaturze.



4) Ostrze˝enie przed substancjami i preparatami toksycznymi
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5) Ostrze˝enie przed substancjami i preparatami szkodliwymi lub dra˝niàcymi

6) Ostrze˝enie przed substancjami i preparatami ˝ràcymi

7) Ogólny znak ostrzegawczy — ostrze˝enie o niebezpieczeƒstwie

553
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie badaƒ lekarskich oraz zabiegów sanitarnych cia∏a i odzie˝y cudzoziemców
ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy

Na podstawie art. 85e ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 127, poz. 1400, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
———————
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).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153,
poz. 1271.


