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1 2

16 02 11* Zu˝yte urzàdzenia zawierajàce freony, HCFC, HFC

20 01 23* Urzàdzenia zawierajàce freony

ex 16 02 13*
ex 20 01 21* Lampy fluorescencyjne

16 06 01* Baterie i akumulatory o∏owiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierajàce rt´ç

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wy∏àczeniem 16 06 03)

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

ex 20 01 26*

Mineralne oleje silnikowe, przek∏adniowe i smarowe zawierajàce zwiàzki chlorowcoor-
ganiczne
Mineralne oleje silnikowe, przek∏adniowe i smarowe niezawierajàce zwiàzków chlo-
rowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przek∏adniowe i smarowe

20 01 33* Baterie i akumulatory ∏àcznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajàce te baterie

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne ni˝ wymienione w 20 01 31

20 01 34 Baterie i akumulatory inne ni˝ wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zu˝yte urzàdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni˝ wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierajàce niebezpieczne sk∏adniki(1)

20 01 36 Zu˝yte urzàdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni˝ wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie upowa˝nienia Urz´du Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrze-
Ênia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla upowa˝nienie Urz´du
Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji:

1) w zawodach regulowanych oraz

2) do podejmowania lub wykonywania niektórych
dzia∏alnoÊci

— nale˝àcych do dzia∏u gospodarka.

§ 2. Upowa˝nia si´ Urzàd Dozoru Technicznego do
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji:

1) w zawodach regulowanych:

a) obs∏ugujàcego dêwigi lub dêwignice,

b) konserwatora dêwigów lub dêwignic,

c) nape∏niajàcego zbiorniki przenoÊne;

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).



2) do podejmowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci
przyporzàdkowanych do Polskiej Klasyfikacji Dzia-
∏alnoÊci, okreÊlonych w rozporzàdzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 7 paêdziernika 1997 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U.
Nr 128, poz. 829, z póên. zm.2)), w zakresie:

a) produkcji rur stalowych,

b) kucia, prasowania i wyt∏aczania metali,

c) produkcji konstrukcji metalowych, z wyjàtkiem
dzia∏alnoÊci us∏ugowej,

d) produkcji kot∏ów centralnego ogrzewania,

e) produkcji urzàdzeƒ dêwigowych i chwytaków
dla kopalƒ, odlewni ˝eliwa i staliwa i dla bu-
downictwa oraz produkcji do mechanicznego
podawania.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upowa˝nienia Urz´du Do-
zoru Technicznego do uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach
regulowanych nale˝àcych do dzia∏u gospodarka (Dz. U.
Nr 103, poz. 955), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia.
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———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92,
poz. 1047, z 2001 r. Nr 12, poz. 93 oraz z 2002 r. Nr 239,
poz. 2027.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, 
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy w zakresie:

1) czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-
-Êciernymi przy u˝yciu urzàdzeƒ z otwartym lub
zamkni´tym obiegiem Êcierniwa, w strumieniu

spr´˝onego powietrza, wody lub mieszaniny wo-
dy i spr´˝onego powietrza;

2) natryskiwania lub napylania powierzchni wyroba-
mi lakierowymi w postaci p∏ynnej lub proszku,
przy u˝yciu urzàdzeƒ natryskowych lub napylajà-
cych;

3) natryskiwania cieplnego powierzchni metali przy
u˝yciu pistoletowych urzàdzeƒ ∏ukowych, plazmo-
wych i p∏omieniowych — w tym naddêwi´kowych
i detonacyjnych.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
procesów:

1) czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-
-Êciernymi za pomocà urzàdzeƒ typu wirnikowe-
go;

2) natryskiwania cieplnego wykonywanego w za-
mkni´tych komorach o obni˝onym ciÊnieniu lub
wype∏nionych gazem oboj´tnym oraz pod wodà;

3) malowania w hermetycznych komorach, przy któ-
rych pracownik obs∏ugujàcy urzàdzenie odizolo-
wany jest od szkodliwego Êrodowiska.

§ 2. 1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 1, powinni posiadaç odpowied-
nie przeszkolenie z zakresu bezpieczeƒstwa wykony-

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) 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, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.


