
3. Jednostkom organizacyjnym uprawnionym do
przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II
stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, któ-
re nie spe∏niajà wymagaƒ co do liczby pracowników,
okreÊlonych w art. 6, uprawnienia, o których mowa
w ust. 2, przys∏ugujà w okresie roku od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy. Je˝eli w tym okresie jednostka organi-
zacyjna nie spe∏ni wymagaƒ okreÊlonych w ustawie,
traci uprawnienia. Przepis art. 8 ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

4. Nierozpatrzone do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
wnioski o przyznanie uprawnieƒ do przeprowadzania
przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie
sztuki i dyscyplin artystycznych rozpatruje si´ na pod-
stawie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 50. 1. Osoby, które uzyska∏y kwalifikacje I lub II
stopnia na podstawie dotychczasowych przepisów,
posiadajà uprawnienia równowa˝ne uprawnieniom
wynikajàcym odpowiednio z nadania stopnia doktora
sztuki lub doktora habilitowanego sztuki.

2. Osoby, które uzyska∏y kwalifikacje II stopnia na
podstawie dotychczasowych przepisów, sà uwzgl´d-
niane przy ustalaniu warunków, o których mowa
w art. 6, oraz mogà pe∏niç funkcj´ promotora i recen-
zenta w przewodach doktorskich i recenzenta w prze-
wodach habilitacyjnych w zakresie sztuki. 

3. Tytu∏ naukowy profesora danej dziedziny sztuki,
nadany na podstawie dotychczasowych przepisów,
staje si´ tytu∏em profesora sztuki, okreÊlonym w niniej-
szej ustawie, z tym ˝e osoby posiadajàce tytu∏ nauko-
wy profesora danej dziedziny sztuki zachowujà prawo
u˝ywania tego tytu∏u w dotychczasowym brzmieniu. 

Art. 51. 1. Przewody doktorskie i habilitacyjne, 
niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, sà 

prowadzone na podstawie przepisów dotychczaso-
wych. 

2. Przewody kwalifikacyjne I i II stopnia w zakresie
sztuki i dyscyplin artystycznych, niezakoƒczone do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, sà prowadzone na pod-
stawie przepisów dotychczasowych, jednak˝e w ich
wyniku nadaje si´ stopnie, odpowiednio doktora i dok-
tora habilitowanego sztuki.

3. Post´powania o nadanie tytu∏u naukowego da-
nej dziedziny sztuki, niezakoƒczone do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, sà prowadzone na podstawie przepi-
sów dotychczasowych, jednak˝e w ich wyniku nadaje
si´ tytu∏ profesora sztuki.

Art. 52. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy Centralna
Komisja do Spraw Tytu∏u Naukowego i Stopni Nauko-
wych staje si´ Centralnà Komisjà, w rozumieniu prze-
pisów ustawy. Kadencja tej Komisji up∏ywa z dniem
31 grudnia 2006 r. 

Art. 53. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie niniejszej ustawy pozostajà w mo-
cy przepisy dotychczasowych aktów wykonawczych,
je˝eli nie sà z nià sprzeczne. 

Art. 54. Traci moc ustawa z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U.
Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 oraz z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268).

Art. 55. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 24 ust. 4 pkt 5, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
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USTAWA

z dnia 14 marca 2003 r.

o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest

Art. 1. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zaka-
zie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U.
Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r.
Nr 88, poz. 986, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154,
poz. 1793 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, okreÊli corocznie, w drodze rozpo-
rzàdzenia, na wniosek producenta lub podmio-

tu wprowadzajàcego na polski obszar celny wy-
roby zawierajàce azbest, wykaz wyrobów do-
puszczonych do produkcji lub do wprowadze-
nia na polski obszar celny spoÊród wyrobów
okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do ustawy,
uwzgl´dniajàc sytuacje, w których nie istnieje,
z powodów technologicznych, mo˝liwoÊç sto-
sowania wyrobów bezazbestowych.”;

2) uchyla si´ art. 2;

3) uchyla si´ art. 3;



4) w art. 4 w ust. 1a zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla si´:”;

5) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdro-
wia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w termi-
nie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawie-
rajàcych azbest,

2) program szkolenia w zakresie bezpiecznego
u˝ytkowania wyrobów zawierajàcych az-
best

— uwzgl´dniajàc Êrodki majàce na celu elimi-
nowanie lub ograniczanie emisji py∏ów azbestu
i ochrony pracowników przed ich dzia∏aniem
oraz sposoby pakowania i znakowania materia-
∏ów zawierajàcych azbest.”;

6) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór ksià˝eczki, spo-
sób jej wype∏niania i aktualizacji, uwzgl´dnia-
jàc czas zastrudnienia w warunkach nara˝enia
zawodowego na dzia∏anie py∏ów azbestu oraz
szczegó∏owe parametry tego nara˝enia.”;

7) art. 7a otrzymuje brzmienie:

„Art. 7a. 1. Pracownicy zak∏adów wymienionych
w za∏àczniku nr 4 do ustawy, zatrudnie-
ni w tych zak∏adach w dniu 28 wrzeÊnia
1997 r. lub przed tà datà, sà uprawnie-
ni do:

1) okresowych badaƒ lekarskich, o któ-
rych mowa w art. 229 § 5 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,

2) bezp∏atnego zaopatrzenia w leki
zwiàzane z chorobami wywo∏anymi
pracà przy azbeÊcie,

3) korzystania raz w roku z leczenia
uzdrowiskowego oraz zwolnienia
z odp∏atnoÊci zwiàzanej z leczeniem
uzdrowiskowym, o której mowa
w przepisach o powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, fi-
nansowane sà ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa z cz´Êci, której dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki, które muszà spe∏niaç podmioty
uprawnione do przeprowadzania okre-
sowych badaƒ lekarskich, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, sposób sprawo-
wania nadzoru nad ich przeprowadza-
niem, tryb i zakres tych badaƒ lekar-

skich, ich cz´stotliwoÊç oraz sposób
dokumentowania, uwzgl´dniajàc zasa-
dy profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami zatrudnionymi
w warunkach nara˝enia na dzia∏anie
czynników rakotwórczych i py∏ów
zw∏ókniajàcych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
kaz leków, o których mowa w ust. 1
pkt 2, sposób realizacji recept oraz tryb
rozliczania przez instytucje powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego z bu-
d˝etem paƒstwa kosztów tych leków,
uwzgl´dniajàc struktur´ chorób i stoso-
wane w leczeniu tych chorób leki.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb kierowania na leczenie uzdrowi-
skowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,

2) tryb rozliczania przez instytucje po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowot-
nego z bud˝etem paƒstwa kosztów
z tytu∏u odp∏atnoÊci, o której mowa
w ust. 1 pkt 3

— uwzgl´dniajàc podmioty kompetent-
ne pod wzgl´dem merytorycznym i for-
malnoprawnym do wystawiania skie-
rowaƒ i kwalifikowania na leczenie
uzdrowiskowe.

6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 3, przys∏ugujà równie˝ pracowni-
kom zatrudnionym w zak∏adach, które,
zgodnie z art. 1 ust. 3, produkujà wyro-
by zawierajàce azbest.”; 

8) za∏àcznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie:

„Za∏àcznik nr 1

Wykaz wyrobów zawierajàcych azbest nieobj´tych za-
kazem produkcji, obrotu i importu

9) dodaje si´ za∏àcznik nr 4 do ustawy w nast´pujà-
cym brzmieniu:

„Za∏àcznik nr 4

Wykaz zak∏adów, które stosowa∏y azbest w produkcji
i których pracownicy sà uprawnieni do Êwiadczeƒ

okreÊlonych w art. 7a ust. 1 ustawy

1. Fabryka Ok∏adzin Ciernych „FOMAR
ROULUNDS” S.A. w Markach k. Warszawy (po-
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Lp. Kod PCN Nazwa wyrobu

1  ex 68 12 70 00 0 P∏yty azbestowo-kauczuko-
we

2 ex 68 12 90 80 0 Uszczelki z p∏yt azbestowo-
-kauczukowych

3 ex 25 24 00 30 0 Azbest w∏óknisty
”;



przednia nazwa — Fabryka Ok∏adzin Ciernych
„POLMO”) wraz z kooperantami.

2. Przedsi´biorstwo Paƒstwowe „GAMBIT” Za-
k∏ad Pracy Chronionej w Lubawce (poprzednia
nazwa — Zak∏ad Wyrobów Azbestowych
„GAMBIT” w Lubawce).

3. Wytwórnia Uszczelek „MORPAK” Sp. z o.o.
w Gdaƒsku.

4. Fabryka Odzie˝y i Tkanin ˚aroodpornych „IZO-
-TERM” w Gryfowie Âlàskim (poprzednia na-
zwa — DolnoÊlàskie Zak∏ady Uszczelnieƒ i Wy-
robów Azbestowych „AZBESTOLIT” w Gryfo-
wie Âlàskim).

5. Zak∏ady Wyrobów Uszczelniajàcych i Termoizo-
lacyjnych POLONIT Sp. z o.o. w ¸odzi (poprzed-
nie nazwy: Zak∏ady Uszczelnieƒ i Wyrobów
Azbestowych AZBEST, Zak∏ady Uszczelnieƒ
Azbestowych POLONIT).

6. Mazowieckie Przedsi´biorstwo Materia∏ów Izo-
lacji Budowlanej „Izolacja” w Ma∏kini (poprzed-
nia nazwa: Zak∏ad Wyrobów Azbestowo-Ce-
mentowych w Ma∏kini).

7. Pruszkowskie Zak∏ady Materia∏ów Izolacyjnych
w Pruszkowie.

8. Lubelskie Zak∏ady Eternitu w Lublinie.

9. Zak∏ad Produkcji P∏ytek Cementowo-Azbesto-
wych w Koƒskowoli k. Pu∏aw.

10. Przedsi´biorstwo Materia∏ów Izolacji Budowla-
nej „IZOLACJA” w Jarocinie.

11. Zak∏ady Wyrobów Azbestowo-Cementowych
„COBRPIB” w Katowicach.

12. Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Prze-
mys∏u Izolacji Budowlanej w Katowicach Od-
dzia∏ w Pruszkowie.

13. BEMA Fabryka P∏yt Filtracyjnych i Tektury w Pil-
chowicach (poprzednia nazwa — Fabryka P∏yt
Filtracyjnych „FILTR” w Pilchowicach).

14. „Dachy Szczuciƒskie” Sp. z o.o. w Szczucinie
(poprzednie nazwy: Zak∏ad Wyrobów Azbesto-
wo-Cementowych w Szczucinie, Przedsi´bior-
stwo Materia∏ów Budowlanych „IZOLACJA”,
„ETERNIT” Polsko-Austriacka Spó∏ka z o.o.).

15. Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Us∏ugowe „IZOPOL” S.A. w Trzemesznie.

16. Przedsi´biorstwo Materia∏ów Izolacji Budowla-
nej „IZOLACJA” w Ogrodzieƒcu (poprzednia
nazwa — Zawierciaƒskie Zak∏ady Eternitu
w Ogrodzieƒcu).

17. Fabryka Styropianu i Wyrobów Pokryciowych
„Izolacja” PP w Wierzbicy k. Radomia (poprzed-
nie nazwy: Zak∏ady Wyrobów Azbestowo-Ce-
mentowych w Wierzbicy, „Izolacja Wierzbica”
Fabryka Styropianu i Wyrobów Pokryciowych
PP).

18. „POLIFARB — CIESZYN” S.A. we Wroc∏awiu
(poprzednia nazwa — „POLIFARB” Wroc∏awska
Fabryka Farb i Lakierów).

19. PPHU HAMEX we Wroc∏awiu (poprzednia na-
zwa — Wyrób Ok∏adzin Hamulcowych i Reno-
wacja Korków).

20. Kombinat Budowlany we W∏oc∏awku.

21. Rolnicza Spó∏dzielnia Produkcyjna w Parcze-
wie.

22. Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Wdro˝eniowe
„Polinova” Sp. z o.o. w Katowicach — Zak∏ad
w Trzebini (poprzednie nazwy: Zjednoczone Fa-
bryki Portland Cementu „Firlej” w Górce,
Chrzanowskie Zak∏ady Eternitu w Trzebini-Sier-
szy, Zak∏ady Wyrobów Azbestowo-Cemento-
wych w Szczucinie, Przedsi´biorstwo Materia-
∏ów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Ogro-
dzieƒcu — Zak∏ad w Trzebini).

23. Metsa Tissue S.A. w Konstancinie-Jeziornie
(poprzednia nazwa — Warszawskie Zak∏ady Pa-
piernicze).

24. Zak∏ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Bo-
ryszew S.A. w Sochaczewie (poprzednia nazwa
— Zak∏ady Chemiczne „Boryszew”).

25. KONIMPEX Sp. z o.o. Konin, Oddzia∏ w Sokó∏ce
(poprzednia nazwa — Przedsi´biorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowe KONIMPEX Sp. z o.o.
w Koninie, Oddzia∏ w Sokó∏ce).

26. Wytwórnia Materia∏ów Izolacyjnych Azbesto-
wo-Cementowych S.C. w ˚elechach, gm. Piàt-
nica.

27. Wytwórnia Uszczelek „PZL MORPAK” Zak∏ad
w ¸apinie.

28. PILKINGTON POLSKA w Sandomierzu (po-
przednia nazwa — Huta Szk∏a Okiennego „San-
domierz”).”.

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