
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65,
poz. 595) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych
azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie usta-
wy o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych
azbest (Dz. U. Nr 156, poz. 1018),

2) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie usta-
wy o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych
azbest (Dz. U. Nr 88, poz. 986),

3) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

4) ustawà z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa, ustawy o ochronie roszczeƒ pra-
cowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy,
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawie-
rajàcych azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu spo∏ecznego oraz ustawy o u∏a-
twieniu zatrudnienia absolwentom szkó∏ (Dz. U.
Nr 154, poz. 1793),

5) ustawà z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

6) ustawà z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy
o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych
azbest (Dz. U. Nr 65, poz. 596)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 18 grudnia 2003 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o zmia-
nie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawie-
rajàcych azbest (Dz. U. Nr 156, poz. 1018), które
stanowià:

„Art. 2. 1. Pracownikom zak∏adów wymienionych
w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, zatrudnionym w tych
zak∏adach w dniu 28 wrzeÊnia 1997 r.

przys∏uguje jednorazowe odszkodowa-
nie w wysokoÊci:

1) 14 000 z∏otych — osobom zatrudnio-
nym przez okres co najmniej 20 lat,

2) 11 400 z∏otych — osobom zatrudnio-
nym przez okres co najmniej 15 lat,

3) 7 600 z∏otych — osobom zatrudnio-
nym przez okres co najmniej 10 lat,

4) 3 800 z∏otych — osobom zatrudnio-
nym przez okres co najmniej 5 lat.

2. Do okresu zatrudnienia, od którego zale-
˝y prawo i wysokoÊç odszkodowania,
podlegajà zaliczeniu okresy pozostawa-
nia w stosunku pracy, nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 1998 r., w zak∏adach,
o których mowa w ust. 1, z wy∏àczeniem
okresów urlopów bezp∏atnych. Do usta-
lania okresu zatrudnienia stosuje si´
przepisy art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1.

3. W przypadku pozostawania w stosunku
pracy w niepe∏nym wymiarze czasu pra-
cy okres zatrudnienia, o którym mowa
w ust. 2, ustala si´ w przeliczeniu na pe∏-
ny wymiar czasu pracy.

4. Odszkodowania, o których mowa
w ust. 1, finansowane sà ze Êrodków
Funduszu Pracy.

5. Na wniosek pracodawcy, z∏o˝ony nie
póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, zawiera-
jàcy wykaz osób uprawnionych do od-
szkodowania oraz przys∏ugujàce tym
osobom kwoty, kierownik rejonowego
urz´du pracy przekazuje, nie póêniej ni˝
do dnia 31 grudnia 1998 r., na konto
pracodawcy, Êrodki Funduszu Pracy
przeznaczone na wyp∏at´ odszkodo-
waƒ.

6. Ârodki Funduszu Pracy, o których mowa
w ust. 5, niewykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem podlegajà zwrotowi
na konto rejonowego urz´du pracy, nie
póêniej ni˝ w ciàgu 30 dni od dnia ich
otrzymania przez zak∏ad pracy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 4, w zakresie dotyczàcym
ust. 3 w dodawanym art. 7a, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia,
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2) art. 1 pkt 2, w zakresie dotyczàcym do-
dawanego art. 6b, oraz art. 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie
ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierajà-
cych azbest (Dz. U. Nr 88, poz. 986), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadze-
niu ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085), który stanowi:

„Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2001 r., z wyjàtkiem:

1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia ustawy,

2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

4) art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa, ustawy o ochronie rosz-
czeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pra-
codawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyro-
bów zawierajàcych azbest, ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wo-
jewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego oraz
ustawy o u∏atwieniu zatrudnienia absolwentom
szkó∏ (Dz. U. Nr 154, poz. 1793), który stanowi:

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 3 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,

2) art. 3 pkt 18, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 2002 r.,

3) art. 3 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 stycznia 2002 r.,

4) art. 6, który wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2001 r.”;

5) art. 8 i 12 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmia-
nie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78), które stano-
wià:

„Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze za-
chowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie no-
wych przepisów wykonawczych.”

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie
ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierajà-
cych azbest (Dz. U. Nr 65, poz. 596), który stanowi:

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

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
18 grudnia 2003 r. (poz. 20)

USTAWA

z dnia 19 czerwca 1997 r.

o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest

Art. 1. 1. W celu wyeliminowania produkcji, stoso-
wania oraz obrotu wyrobami zawierajàcymi azbest za-
kazuje si´:

1) wprowadzania na polski obszar celny:

a) wyrobów zawierajàcych azbest, 

b) azbestu;

2) produkcji wyrobów zawierajàcych azbest;

3) obrotu azbestem i wyrobami zawierajàcymi
azbest.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, z zastrze˝e-
niem ust. 3, do wyrobów okreÊlonych w za∏àczniku
nr 1 do ustawy.

3.1) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodo-
wiska, okreÊli corocznie, w drodze rozporzàdzenia, na

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania
wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U. Nr 65, poz. 596),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2003 r.



wniosek producenta lub podmiotu wprowadzajàcego
na polski obszar celny wyroby zawierajàce azbest, wy-
kaz wyrobów dopuszczonych do produkcji lub do
wprowadzenia na polski obszar celny spoÊród wyro-
bów okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do ustawy,
uwzgl´dniajàc sytuacje, w których nie istnieje, z po-
wodów technologicznych, mo˝liwoÊç stosowania wy-
robów bezazbestowych.

Art. 2. (uchylony).2)

Art. 3. (uchylony).3)

Art. 4. 1.4) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, ministrem w∏aÊciwym do spraw trans-
portu oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposoby i wa-
runki bezpiecznego u˝ytkowania i usuwania wyrobów
zawierajàcych azbest.

1a.5) W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla si´:6)

1)7) obowiàzki wykonawcy prac polegajàcych na bez-
piecznym u˝ytkowaniu i usuwaniu wyrobów za-
wierajàcych azbest;

2)8) sposoby i warunki bezpiecznego u˝ytkowania
oraz usuwania wyrobów zawierajàcych azbest,
z uwzgl´dnieniem zabezpieczeƒ przed przenika-
niem azbestu do Êrodowiska;

3) warunki przygotowania do transportu i transportu
wyrobów i odpadów zawierajàcych azbest do
miejsca ich sk∏adowania z uwzgl´dnieniem zabez-
pieczeƒ przed przenikaniem azbestu do Êrodowi-
ska;

4) wymagania, jakim powinno odpowiadaç oznako-
wanie wyrobów i odpadów zawierajàcych azbest.

2.9) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w terminie 6 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy zabez-
pieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierajàcych
azbest,

2) program szkolenia w zakresie bezpiecznego u˝yt-
kowania wyrobów zawierajàcych azbest

— uwzgl´dniajàc Êrodki majàce na celu eliminowa-
nie lub ograniczania emisji py∏ów azbestu i ochrony
pracowników przed ich dzia∏aniem oraz sposoby pa-
kowania i znakowania materia∏ów zawierajàcych
azbest.

Art. 5. 1.10) Pracownikom zatrudnionym w zak∏a-
dach wymienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy,
w przypadku stwierdzenia po dniu rozwiàzania sto-
sunku pracy choroby zawodowej, jednorazowe od-
szkodowanie przys∏ugujàce od pracodawcy na pod-
stawie przepisów o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych wyp∏aca Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, finanso-
wane jest ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do jednora-
zowych odszkodowaƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom ro-
dziny pracownika, o którym mowa w ust. 1, a który
zmar∏ wskutek choroby zawodowej.

Art. 6.11) 1.12) Osobom spe∏niajàcym warunki do
uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasi∏ku dla
bezrobotnych, okreÊlone w ustawie z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255), przys∏uguje Êwiadczenie przed-
emerytalne, o którym mowa w art. 37k tej ustawy, je-
˝eli posiadajà okres uprawniajàcy do emerytury wy-
noszàcy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla m´˝-
czyzn, w tym co najmniej 10 lat by∏y zatrudnione
w pe∏nym wymiarze czasu pracy w zak∏adach wymie-
nionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do niniejszej ustawy,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
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2) Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
3) Przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia

19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 7 lutego 2003 r.

5) Dodany przez art. 54 lit. b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2001 r.

6) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

———————
10) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowa-
nia wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U. Nr 88,
poz. 986), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 20 listopada
2000 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowa-
nia wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U. Nr 156,
poz. 1018), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 stycznia
1999 r.

12) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, ustawy
o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acal-
noÊci pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏a-
niu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów
zawierajàcych azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komi-
sjach dialogu spo∏ecznego oraz ustawy o u∏atwieniu za-
trudnienia absolwentom szkó∏ (Dz. U. Nr 154, poz. 1793),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.



2. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa
w ust. 1, zalicza si´ okresy:

1) zatrudnienia w zak∏adach wymienionych w za∏àcz-
nikach nr 2 i 3 oraz w przedsi´biorstwach powsta-
∏ych w wyniku przekszta∏cenia, podzia∏u lub po∏à-
czenia tych zak∏adów lub w przedsi´biorstwach
korzystajàcych z ich majàtku do czasu zaprzestania
produkcji wyrobów zawierajàcych azbest i oczysz-
czenia tych zak∏adów z azbestu, nie póêniej jednak
ni˝ do 31 grudnia 1999 r.;

2) zatrudnienia w innych przedsi´biorstwach, je˝eli
pracownik by∏ oddelegowany i wykonywa∏ stale
prac´ na terenie zak∏adów, o których mowa
w pkt 1.

3.13) Prawo do Êwiadczenia przedemerytalnego
przys∏uguje osobie spe∏niajàcej warunki, o których
mowa w ust. 1 i 2, która w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy by∏a zatrudniona w zak∏adach wymienionych
w ust. 2, a rozwiàzanie stosunku pracy z ostatnim pra-
codawcà nastàpi∏o z przyczyn dotyczàcych zak∏adu
pracy.

Art. 6a.14) 1. Na wniosek pracodawcy, wymienio-
nego w za∏àczniku nr 2 do ustawy, rejonowy urzàd
pracy15) mo˝e zrefundowaç z Funduszu Pracy koszty
szkolenia pracowników przez okres do 6 miesi´cy,
obejmujàce tak˝e wynagrodzenie nale˝ne szkolonym
pracownikom w okresie odbywania szkolenia oraz
op∏acone od tych wynagrodzeƒ sk∏adki na ubezpiecze-
nie spo∏eczne, je˝eli po zakoƒczeniu szkolenia pracow-
nicy zostanà zatrudnieni przez tego pracodawc´, zgod-
nie z kierunkiem odbytego szkolenia, przez okres co
najmniej 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Koszty szkolenia, o których mowa w ust. 1, sà re-
fundowane z Funduszu Pracy w wysokoÊci uprzednio
uzgodnionej, nieprzekraczajàcej jednak za jednà oso-
b´ miesi´cznie kwoty trzykrotnego najni˝szego wyna-
grodzenia obowiàzujàcego w dniu zawarcia umowy
dotyczàcej refundacji tych kosztów.

3. Pracodawca, który nie spe∏ni∏ warunku, o któ-
rym mowa w ust. 1, obowiàzany jest do zwrotu kosz-
tów szkolenia refundowanych z Funduszu Pracy.

Art. 6b.16) 1. Pracownikom zak∏adów wymienio-
nych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy, z którymi
w okresie od 28 wrzeÊnia 1998 r. do 31 grudnia 1998 r.
stosunek pracy zosta∏ rozwiàzany z przyczyn dotyczà-
cych zak∏adu pracy, przys∏uguje jednorazowa odpra-
wa w wysokoÊci:

1) dwunastomiesi´cznego wynagrodzenia — zatrud-
nionym w zak∏adzie przez okres co najmniej 10 lat;

2) szeÊciomiesi´cznego wynagrodzenia — zatrudnio-
nym w zak∏adzie przez okres co najmniej 5 lat;

3) trzymiesi´cznego wynagrodzenia — zatrudnionym
w zak∏adzie przez okres co najmniej roku.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, usta-
la si´ wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy obliczaniu
ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop wypoczynkowy.

3. Pracownikom uprawnionym do odprawy, o któ-
rej mowa w ust. 1, nie przys∏uguje odprawa przewi-
dziana w przepisach o szczególnych zasadach rozwià-
zywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn
dotyczàcych zak∏adu pracy lub w innych przepisach.
Kwot´ odprawy, o której mowa w ust. 1, pomniejsza
si´ o kwot´ innej, uprzednio wyp∏aconej odprawy.

4. Odprawa, o której mowa w ust. 1, finansowana
jest ze Êrodków Funduszu Pracy.

5. Na wniosek pracodawcy, z∏o˝ony nie póêniej ni˝
do dnia 28 grudnia 1998 r., zawierajàcy wykaz osób
uprawnionych do odprawy oraz przys∏ugujàce tym
osobom kwoty, kierownik rejonowego urz´du pracy15)

przekazuje do dnia 31 grudnia 1998 r., na konto praco-
dawcy, Êrodki Funduszu Pracy przeznaczone na wy-
p∏at´ odpraw.

6. Ârodki Funduszu Pracy, o których mowa
w ust. 5, niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,
podlegajà zwrotowi na konto rejonowego urz´du pra-
cy15), nie póêniej ni˝ w ciàgu 30 dni od dnia ich otrzy-
mania przez zak∏ad pracy.

7. WysokoÊç odprawy, o której mowa w ust. 1, nie
mo˝e przekroczyç 25-krotnoÊci przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w II kwartale 1998 r.

Art. 7. 1.17) Celem obj´cia szczególnà opiekà zdro-
wotnà pracowników i by∏ych pracowników zatrudnio-
nych przy produkcji wyrobów zawierajàcych azbest
wprowadza si´ ksià˝eczk´ badaƒ profilaktycznych dla
osoby, która by∏a lub jest zatrudniona w warunkach
nara˝enia zawodowego w zak∏adach stosujàcych
azbest w procesach technologicznych.

2.18) Ksià˝eczk´ wystawia i przekazuje osobom,
o których mowa w ust. 1, pracodawca, a w przypadku
likwidacji lub upad∏oÊci pracodawcy — wojewódzki
oÊrodek medycyny pracy. Podmiot wystawiajàcy ksià-
˝eczki zobowiàzany jest do ich ewidencjonowania. 

3.19) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór ksià˝eczki, sposób jej
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———————
13) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 12.
14) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 11.
15) Obecnie: powiatowy urzàd pracy, stosownie do art. 76

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 514), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1995 r.

16) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 11; wszed∏ w ˝ycie z dniem 21 grudnia 1998 r.

———————
17) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 11.
18) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 3 lit. b usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 11, oraz przez art. 1 pkt 2
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 10.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.



wype∏niania i aktualizacji, uwzgl´dniajàc czas zatrud-
nienia w warunkach nara˝enia zawodowego na dzia∏a-
nie py∏ów azbestu oraz szczegó∏owe parametry tego
nara˝enia.

Art. 7a.20) 1. Pracownicy zak∏adów wymienionych
w za∏àczniku nr 4 do ustawy, zatrudnieni w tych zak∏a-
dach w dniu 28 wrzeÊnia 1997 r. lub przed tà datà, sà
uprawnieni do:

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

2) bezp∏atnego zaopatrzenia w leki zwiàzane z choro-
bami wywo∏anymi pracà przy azbeÊcie;

3) korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego
oraz zwolnienia z odp∏atnoÊci zwiàzanej z lecze-
niem uzdrowiskowym, o której mowa w przepi-
sach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym21).

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, finanso-
wane sà ze Êrodków bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której
dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki, które muszà spe∏-
niaç podmioty uprawnione do przeprowadzania okre-
sowych badaƒ lekarskich, o których mowa w ust. 1
pkt 1, sposób sprawowania nadzoru nad ich przepro-
wadzaniem, tryb i zakres tych badaƒ lekarskich, ich

cz´stotliwoÊç oraz sposób dokumentowania,
uwzgl´dniajàc zasady profilaktycznej opieki zdrowot-
nej 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, wykaz leków, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, sposób realizacji recept oraz tryb
rozliczania przez instytucje powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego22) z bud˝etem paƒstwa kosztów
tych leków, uwzgl´dniajàc struktur´ chorób i stosowa-
ne w leczeniu tych chorób leki.

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

1) tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 3,

2) tryb rozliczania przez instytucje powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego22) z bud˝etem paƒ-
stwa kosztów z tytu∏u odp∏atnoÊci, o której mowa
w ust. 1 pkt 3

— uwzgl´dniajàc podmioty kompetentne pod wzgl´-
dem merytorycznym i formalnoprawnym do wysta-
wiania skierowaƒ i kwalifikowania na leczenie uzdro-
wiskowe.

6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
przys∏ugujà równie˝ pracownikom zatrudnionym
w zak∏adach, które, zgodnie z art. 1 ust. 3, produkujà
wyroby zawierajàce azbest.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.23)
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———————
20) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 11; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 1.

21) Obecnie: o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia, stosownie do art. 195 pkt 3 ustawy
z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45,
poz. 391).

———————
22) Obecnie: Narodowy Fundusz Zdrowia, stosownie do

art. 195 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 21.
23) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 28 sierpnia 1997 r.

Za∏àczniki do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.

Za∏àcznik nr 124)

WYKAZ WYROBÓW ZAWIERAJÑCYCH AZBEST NIEOBJ¢TYCH ZAKAZEM PRODUKCJI,
OBROTU I IMPORTU

Lp. Kod PCN Nazwa wyrobu

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

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

3 ex 25 24 00 30 0 Azbest w∏óknisty

———————
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.



Za∏àcznik nr 2

WYKAZ ZAK¸ADÓW, KTÓRE PRODUKUJÑ WYROBY ZAWIERAJÑCE AZBEST

1. „Eternit” Polsko-Austriacka Spó∏ka z o.o. w Szczucinie

2. Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowe „Izopol” Spó∏ka Akcyjna w Trzemesznie

3. Zak∏ady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy k. Radomia

4. Przedsi´biorstwo Materia∏ów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Ogrodzieƒcu.
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Za∏àcznik nr 325)

WYKAZ ZAK¸ADÓW, KTÓRE ZAPRZESTA¸Y PRODUKCJI WYROBÓW ZAWIERAJÑCYCH AZBEST

1. „Fabryka Ok∏adzin Ciernych” Spó∏ka Akcyjna
w Markach k. Warszawy,

2. Przedsi´biorstwo Paƒstwowe „Gambit” w Lubaw-
ce,

3. Wytwórnia Uszczelek „Morpak” Spó∏ka z o.o.
w Gdaƒsku,

4. Fabryka Odzie˝y i Tkanin ˚aroodpornych „Izo-
-term” w Gryfowie Âlàskim,

5. Zak∏ady Wyrobów Uszczelniajàcych i Termoizola-
cyjnych „Polonit” Spó∏ka z o.o. w ¸odzi,

6. Zak∏ady Uszczelnieƒ i Wyrobów Azbestowych „Po-
lonit” w likwidacji w ¸odzi,

7. Zak∏ady Wyrobów Azbestowo-Cementowych
w Ma∏kini,

8. Pruszkowskie Zak∏ady Materia∏ów Izolacyjnych
w Pruszkowie,

9. Lubelskie Zak∏ady Eternitu w Lublinie,

10. Lubelskie Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugo-
we Ceramiki Budowlanej w Niemcach z siedzibà
w Lublinie,

11. Zak∏ad Produkcji P∏ytek Azbestowo-Cementowych
w Koƒskowoli,

12. Przedsi´biorstwo Materia∏ów Izolacji Budowlanej
„Izolacja” w Jarocinie,

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

14. Zak∏ad Materia∏ów Hydroizolacyjnych „COBRPIB”
w Pruszkowie,

15. Fabryka P∏yt Filtracyjnych „Filtr” w Pilchowicach,

16. Zak∏ady Wyrobów Azbestowo-Cementowych
w Szczucinie.

Za∏àcznik nr 426)

WYKAZ ZAK¸ADÓW, KTÓRE STOSOWA¸Y AZBEST W PRODUKCJI I KTÓRYCH PRACOWNICY 
SÑ UPRAWNIENI DO ÂWIADCZE¡ OKREÂLONYCH W ART. 7A UST. 1 USTAWY

1. Fabryka Ok∏adzin Ciernych „FOMAR ROULUNDS”
S.A. w Markach k. Warszawy (poprzednia nazwa
— Fabryka Ok∏adzin Ciernych „POLMO”) wraz
z kooperantami.

2. Przedsi´biorstwo Paƒstwowe „GAMBIT” Zak∏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 nazwa

— DolnoÊlàskie Zak∏ady Uszczelnieƒ i Wyrobów
Azbestowych „AZBESTOLIT” w Gryfowie Âlà-
skim).

5. Zak∏ady Wyrobów Uszczelniajàcych i Termoizola-
cyjnych POLONIT Sp. z o.o. w ¸odzi (poprzednie
nazwy: Zak∏ady Uszczelnieƒ i Wyrobów Azbesto-
wych AZBEST, Zak∏ady Uszczelnieƒ Azbestowych
POLONIT).

6. Mazowieckie Przedsi´biorstwo Materia∏ów Izolacji
Budowlanej „Izolacja” w Ma∏kini (poprzednia na-
zwa: Zak∏ad Wyrobów Azbestowo-Cementowych
w Ma∏kini).

———————
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 10.
26) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.



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

8. Lubelskie Zak∏ady Eternitu w Lublinie.

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

10. Przedsi´biorstwo Materia∏ów Izolacji Budowlanej
„IZOLACJA” w Jarocinie.

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

12. Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
s∏u Izolacji Budowlanej w Katowicach Oddzia∏
w Pruszkowie.

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

14. „Dachy Szczuciƒskie” Sp. z o.o. w Szczucinie (po-
przednie nazwy: Zak∏ad Wyrobów Azbestowo-Ce-
mentowych w Szczucinie, Przedsi´biorstwo Mate-
ria∏ów Budowlanych „IZOLACJA”, „ETERNIT”
Polsko-Austriacka Spó∏ka z o.o.).

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

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

17. Fabryka Styropianu i Wyrobów Pokryciowych
„Izolacja” PP w Wierzbicy k. Radomia (poprzednie
nazwy: Zak∏ady Wyrobów Azbestowo-Cemento-
wych w Wierzbicy, „Izolacja Wierzbica” Fabryka
Styropianu i Wyrobów Pokryciowych PP).

18. „POLIFARB — CIESZYN” S.A. we Wroc∏awiu (po-
przednia nazwa — „POLIFARB” Wroc∏awska Fa-
bryka Farb i Lakierów).

19. PPHU HAMEX we Wroc∏awiu (poprzednia nazwa
— Wyrób Ok∏adzin Hamulcowych i Renowacja
Korków).

20. Kombinat Budowlany we W∏oc∏awku.

21. Rolnicza Spó∏dzielnia Produkcyjna w Parczewie.

22. Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Wdro˝eniowe „Po-
linova” Sp. z o.o. w Katowicach — Zak∏ad w Trze-
bini (poprzednie nazwy: Zjednoczone Fabryki Por-
tland Cementu „Firlej” w Górce, Chrzanowskie
Zak∏ady Eternitu w Trzebini-Sierszy, Zak∏ady Wy-
robów Azbestowo-Cementowych w Szczucinie,
Przedsi´biorstwo Materia∏ów Izolacji Budowlanej
„Izolacja” w Ogrodzieƒcu — Zak∏ad w Trzebini).

23. Metsa Tissue S.A. w Konstancinie-Jeziornie (po-
przednia nazwa — Warszawskie Zak∏ady Papierni-
cze).

24. Zak∏ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Bory-
szew 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 Produk-
cyjno-Handlowe KONIMPEX Sp. z o.o. w Koninie,
Oddzia∏ w Sokó∏ce).

26. Wytwórnia Materia∏ów Izolacyjnych Azbestowo-
-Cementowych S.C. w ˚elechach, gm. Piàtnica.

27. Wytwórnia Uszczelek „PZL MORPAK” Zak∏ad w ¸a-
pinie.

28. PILKINGTON POLSKA w Sandomierzu (poprzednia
nazwa — Huta Szk∏a Okiennego „Sandomierz”).
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