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n€j Irlandii ddkument ratyfikacji przez POlskę powyższego 
protokołu. Zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 protokołu wszed,ł 
onw życie w stosunku do Polski w dniu 14 grudnia 19671'. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące 
państwa złożyły swoje dokumenty przyjęcia -wymienionego 
pnHokolu lub przystąpienia ,do niego: 

Panama 
Filipiny: . 
Madagaskar 
Argentyn'a . 
Tunezja 
Irlandia - . 
Holandia 

e . •••• 

dnia , 
dnia 
dnia 
dnia 

. dnia 
dnia 
dnia 
dnia 
dnia 
dnia 
dnia 

10 marca 
17 marca' 
20 marca 
22 marca 
3 kwielnia 

30 czerwca 
26 lipca 

6 'Września 
15 -listopada 
12 grudnia 
21 grudnia 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 
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1967r. 
1967 r. 
1~67 r. 
1967 r. 
1967 r. 
1967r. 
1967 r. 
1967 r. 
1967 r. 
1967 r. 
1967 r. 

z dnia 16 kwietnia 1968 r. 

w sprawie - zgłaszania chorób zawodowych i ich stwierdzanIa oraz dokumentacji, sprawózdawczości 
i statystyki tych chorób. . 

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 marca 
1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, 
poz. 91) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Chorobami zawodowymi, które podlegają obowiąz
kowi zgłoszenia w myśl pr_zepisów , ustawy z dnia 30 mar
ca 1~65 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, 
poz. 91), zwanej dalej "ustawą", są choroby wymienione_ w 
wykazie stanowiącym ~ałącznik do rozporządzenia, jeżeli po
?;ostają w związku przyczynowym z . czynnikami szkodliwy
mi -dla zdrowia ludzi i występują w środowisku, w którym 
osoba chora pracuje lub pracowała, albo wynikają z istoty 
wykonywanej pracy. 

§ 2. 1. Choroby zawodowe rozpoznają ,i zgłaszają: 
1) wojewódf:kie przychodnie przemysłowe właściwe ze 

względu na poł,ożenie zakładu pracy, a w odniesieniu do 
pracowników kolejowych zakładów pracy poradnie. cho
rób zawodowych okręgowych (obwodowych) przychodni 
kolejowej służby zdrowia, 

,.--- 2) inne zakłady opieki zdrowotnej otwartej \upoważnione 
przez właściwy do spraw zdrowia organ prezydium wo
jewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z woje
wództwa) rady narod.owej na wniosek przychodni prze- . 
mysłowych, o których mowa w pkt l, 

3) zakłady opieki zdrowotnej zamkniętej w stosunku do 
chorych W nich przebywających, jeżeIirozporządzają 

możliwościami rożpoznania choroby. 

2. Podejrzenie o chorobę zawOdową , obowiązani są zgła
szać: 

1) zakład pracy na podstawie zaświadczenia o czasowej 
niezdolności do pracy bądź na podstawie skarg os'oby 
pracującej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub 
innych danych mogących nasuwać podejrzenie o choro" 
hę zawodową, - . 

2) zakłady - społeczne służby zdrowia, określone w ust. 1, 
jeżeli nie mogą we własnym zakresie ustalić rozpozna
nia, 

3) zakłady społeczne służby zdrowia inne niż określone w 
' usL -1, jeżeli przeprowadzone w nich badania lub doko

nane oględziny bądź sekcja . zwłok uzasadniają podejrze- ' 
nie o zachorowanie na chorobę zawodową, 

4) lekarze. (lekarze dentyści), którzy przy wykonywaniu za
wodu : W, . :z:akładzie spółdzi.elczymslużby zdrowia · lub w 

ramach prywatnej praktyki powzięli podejrzenie , Q .cho
robę zawodową, 

5) lekarze weterynarii, którzy przy wykonywaniu zawodu 
stwierdzili u pracownika stykającego się ze zwierzęta

mi chorymi na chorobę zaraźliwą objawy mogące na
suwać podejrzenie o zakażenie się człowieka taką cho
robą . . 

3. Nie ma obOWIązku zgłaszania chorób i podejrzeń 
o chorobę zawodową, jeżeli ' zakłady lub osoby określone w 
ust. 1 i 2 posiadają wiadomość o dokonanym .zgłoszeniu da
nego pr'zypadku. 

4. Zgłoszenia rozpoznania choroby zawodowej praz po
dejrzenia o taką chorobę, sporządzone na formularzu . według 
wzoru ustalonego przez Minrstra Zdrowfa-i Opieki Spolecz
nej; przesyła się do wojewódzkiego inspektora sanitarnego 
(inspektora sanitarnego miasta. wyłączonego z województwa) 
właściwego ze względu na miejsce pracy osoby, której zgło
szenie dotyczy, a jeżeli chodzi o pracowników uprawnionych 
do świadczeń kolejowej służby 'zdrowia ----' do właśCiwego 
okręgowego (obwodoweg-o) inspektora sanitarnego 'Polskich 
Kolei' Państwowych (PKP). 

5. W imieniu zakładu społecznego służby zdroWia zgło
szenia dokonuje lekarz (lekarz dentysta, starszy felczer, fel
czer), który powziął podejrzenie, że pracownik jest chory na 
chorobę zawodową. ' , . \ 

6. Zakłady pracy są obowiązane przesyłać · zgłoszenia, 
o których mowa w . ust. .2, równocześnie inspektorowi pracy. 

7. Zakłady i osoby określone w . ustępach poprzedzają
cych obowiązane są prowadzić ewidencję wszystkich wysy
łanych zgłoszeń. 

§ 3. 1. Zakład pracy dokonuje zgłoszenia o podejrzeniu 
choroby zawodowej, zobowiązuje pracownika do poddania 
się bac;laniu lekarskiemu w zakładzie społecznym służby zdro
wia sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami tego 
zakładu pracy oraz informuje o tym właściwy zakład spo
łeczny służby zdrowia. -

2. Lekarz (lekarz dentysta, starszy felczer, fekzer), któ
ry, udzielając świadczeń w związku z pracą w zakładzie ' opie
ki zdrowotnej otwartej nie upoważnionym do llslaleniaroz
poznania na podstawie § 2. ust. 1, powziął podejrzenie o cho
robie_ zawodowej, powinien 'skierować pracownika do zakła-
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du spoieczn.'ego służby zdrówja Właściwego '<lo' ustalenia roz
poznania choroby zawodoyvej . . 

. § 4. · 1. " Ustalenia rozpoznania {choroby zawodowej:. lub 
poGejrzeniao .. zachbrowanie na ; taką :chorobę. dokonuj~ . się 
na . podstawie przeprciwadionęgo · •. bad~nią .lekarskiego 'oraz . 
wywiadudotycząceg,ostopnia ,i rodzaju , zagro~enia zawodo
wego występującego' na stanowisku prący dane'go pracow-
~~. " . 

" ., ,2. ' Przepis. ust, . nie, dotyczy zakładu · pracy oraz leka- , 
.f7;a weterynarii. 

· . . §5, 1. . Jeżeli .Y". zakładzie pracy zachorowało równocze
śniecźterech lub więcej pracowników \\;okolicznościach uza-" 

. sadniaJących podejrzehie, że zacporówalibni na taką ' samą 
ćhoi-óbę zaWodową, zakład, któ.ry stwiEi'rdził te okoliczności, 
obowiązany jest beżzwłocznie powiadomić o ' tym telefonicz
nie terenowo właściwego wojewódzkiego inspektora sanitar
~ego (inspektora ' sanitarnego .. miasta wyłączonego z woje
wództwa), jeżeli zaŚ zachorowanie nastąpiło w k()lejQwym 
zakładzie pracy":'" okręgowego inspektora sanitarnego PKP, 
a następnie dokonać zg,łoszenia na, piśmie w myśl § 2 ust. 4. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również, jeżeli zachodzi po~ 
· dejrzenie, że śmierć pracownika nastąpiła z powo~u choro-

by zawodowej. . 

, . § 6. 1·. Zakłady społeczne służby zdrowia określone w 
· § ·2 uśt. 1 pkt 2 i 3 w razie trudności w ustaleniu rozpozna
nia kierują pracownika podejrzanego o chorobę zawodową do 
'właściwej terenowo wojewódzkiej przychodni przemysłowej 
albo zasięgają opinii tej przychodni. 

2. W przypadkach określonych w · ust. 1 wojewódzka 
przychodnia przemysłowa ustala rozpoznanie we własnym za
'kresie albo w porozumieniu z właściwym instytutem medy
:cyny pracy lub Instytutem Medy:qny MorskIej. 

. 3. Przypadki nasuwające wątpliwości powinny być roz
strzygnięte w terminie nie dłuższym niż 30 dni ód daty ich 
, zgłoszenia. 

4. Wojewódzka przychodnia przemysłowa, po usta1.eniu 
rozpoznania (ust. 1), ' zgłasza przypadek choroby do właści
. wego inspektora sanitarnego albo zawiadamia ' go o niepo
t~ierdzeniu zgłoszonego podejrzenia, przekazując równocze
śnieodpoWiednią informację do zakładu społecznego służby 
zdrowia, k,tóry . zgłosił wątpliwość. . , 

. ~ . 

§ 7.1: ~twierdzenie choroby zawodowej należy do wo
jewódzkich jnśpektorów sanitarnych (inspektorów, saniŁ<ir
nych miast wyłączonych z województw) albo do okręgowych 
inspektorów sanitarnych PKP w odniesi!,!niu do pracowników 
kolejowych zakładów pracy. 

2. Stwierdzenia chor,oby zawodowej dokonuje się ' na 
podstawie ,zgłoszenia rozpoznania choroby zawodowej i prze
prowadzonego wywiadu środowiskowego w zakładzIe pracy. 

3 . . Wojewódzki inspektor sanitarny (inspektor sanitarny 
miasta wyłączonegó z województwa). lub okręgowy inspek
tor sanitarny PKP w razie wątpliwości dotyczących ustalone
go rozpoznania choroby żawodowej lub gdy takie rozpozna-

· nie wpłynęło od , zakładu innego niż określony w. § 2 ust. ' 1, 
zwraca się o opinię do wojewódzkiej przychodni przemysło
wej, a ponadto w razie potrzeby zwraca się o konsultację 

· do właściwego instytutu . medycyny pracy lub Instytutu Me
dycyny :Morskiej. 
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,tzuwedlug wzoru, ustalonego przezMinistni Zdrowia ·i Opie
ki. Społecznej: 
.1) zakładu pracy ~zatrudniającego osobę, ' u której stwier

d~ono chorobę zawodową, .oraz 
2) terenowo właściwej wojewódzkiej (miejskiej) przychod

ni przemysłowej. 

5. Przepis ust '4 'stosuje się odpo)Viednio do okręgowych , 
inspektorów sanitarnych ,PKP, z tym że O stwierdzeniu CllO.-_ 

roby zawodowej powiadamiają Qni właściwą terenowo po
radnię chór6b iawodowych okręgowej . (obWOdowej) przy- ' ,
chodni lekarskiej PKP. - ,..r - '. 

6: Zakłady pracy po otrzymaniu zawiadomienia, o któ
ryin mowa w · usL 4 pkt i, są ' obowiązane do zawiadomienia 
o tym inspektCitapracy. · . . . '.' . 

§ 8. L Zakłady pracy obowiązane są prowadzić reje
strację stwierdzonych chorób zawodowych występujących 
wśród pracowników. 

, 2. Zaklady pracy obowiązane są do prowadzenia spra
wozdawczości dotyczącej stwierdzonych wśrqd załogi chorób 
zawodowych oraz do sporządzania sprawozdań za okresy pół- : 

roczne i przesyłania ich do właściwego zjednoczenia, a w ra
zie braku zjednoczenia do irin ej jednostki, której bezpośred
nio podlega dany zakład. 

.3. Na podstawie otrzymanych sprawozdań (uśt. 2) zjed
noczenie oraz inne jednostki nadnęqne sporządzają półrocz
ne zbiorcze zestawienia chorób zawodowych i P!zesyłają je . 
do właściwego ministerstwa (urzędu centralnego). 

4: Rejestrację i sprawozdawczość, o których mowa w 
ustępach poprzedzających, należy prowadzić - według szcze-' 
gółowych wytycznych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
ustalonych w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzf1du Sta
tystycznego . 

§ 9. 1. -Wojewódzcy inspektorzy sanitarni (inspektorzy 
sanitarni miast wyłączonych z województw) na podstawie in~ 
dywidualnych ~gł6szeń(§ 2 ust. 4 i § 6 ust~ 4) sporządzają 
zestawienia półroctne przypadków podejrzeń o chorobę za~ 
wodową, rozpoznań i stwierdzeń chorób 'zawodowych. , 

. 2. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej spórząctza 
na podstawie zestawień, o których mOlwa w ust. 1, oraz ze
stawień półrocznych nadsyłanych w układzie według woje
wództw przeż Centralny Zarząd Służby Zdrowia Ministerstwa 
Komunikacji roczne zbiorcze zestawienia chorób zawodo
wych, które sta,nowią dane ostateczne przekazywane do 
Głównego Urzędu Statystycznego i Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych. 

§ 10: Przepisy rozporządzenia dotyczące wojewódzkich 
przychodni przemyslowych/ stosuje się do mi~jskich przy, 
chodni przemysłowych w mias4lch wyłączonych z woje
wództw, 

§ 11. Traci moc rozporządzenie ' MiaistraSpraw We7 ' 
wnętrznych, Ministra Pracy i Opieki SpOłecznej, Ministra 
Przemysłu i Handlu oraz Ministra Rolnictwa ·z , dnia 17 gru:' 
dnia 1928 r. w sprawie wykonania niektóI:ych postanowień 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo.spolitej ząnia 22 s'ierpnia 
1927 r. o zapobieganiu chorobomzawbdowym i ich zwalcza~ 
niu(Dz. U. z ln9 r. Nr 5, poz. 50). . 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglO'-
4. Wojewódzki inspektor ' sanitarny (inspektor śanitarny szenia. 

miasta wyłączonego z, województwa) obowiązany jest do po-
· ~iado!!!ienia o stwierdzeniu. choroby zawodowej na for!!!ula~ Minister Zdrowia .opieki Społecznej~J:: Sztcic.he}ski 

/ 
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Poz. 86 

Z,~Jąqni~ .. do JrozpoTząQ,z.enia . Ministra . 
Zdrowia. i Opieki Społecznej z ' driia ' 
16 kwietnia ' 1968 r. (poz. 86) . 

. WYKAZ CHOROB ZAWODOWYCH ( 

Choroba zawodowa 

2 

Zatrucia ostre i przewlekłec(oraz ich następstwą) sub
stancjami chemicznymi stosowanymi lub pozostający-
mi w związku z pracą zawodową ' , 

Rodzaje prac, :kt6rycnwykonywanie naraża na· 
chorobę zawodowi( (wyliCzeni~pr~ykładowe) 

3 

Wszystkieprilce; przy których istnieje narażenie ·na 
działanie ,substancji trujących , 

Pylice płuc: pylica krżemówa, . pylica krzemianową .~ p'race narażając~n.a , wdychanle , py.łu , zawierają~ego 
i inne zwłóknienia płuc,wpostad czystej lub miesza- .. dWl,ltlenek krzemu w posta,ci .wolnej lub związanej- I 

nej, spowodowane wdycpaniem pyłu (jak " silicoan- oraz innych pyłów mogących . wywołać zwłóknienia . " 
. tracosis, silicosiderosis itp.) oraz współistniejąca gru- tkanki płucnej . 
źlica płuc '" . ' . 

. --------.----'----I.----------~----'-T, -----'--___:---'---'-
Przewlekłe, nieodwracalne schorzenia narządu od'de- Prace narażające na działanie substancji toksycznych : 
chowego w następstwie działania substancji toksycz- , lub drażniących; np. tlenków siarki, tlenków azotu; 
nych lub drażniących, w razie stwierdzenia niewydol- chloru i związków · chromu oraz pyłu przemysłowego 
ności narządu oddechowego . , _._--- ---------- ---'-------------1 

.4 Rozedma płuc znacznego stopnia spowodowana praca
mi wymagającymi wytężonych wydechów 

Praca dmuchaczy szkła 

I----'----I----·----_---:--~---------------------- ----------------------------
. Dychawica oskrzelowa, w razie stwierdzenia, że czyn- Prace narazaJące na dział~mie pyłu, par lub gazów 5 

nik uczulający jest pochodzenia zawodowego przemysłowych o właściwościach uczulających, np. 
niektórych preparatów farmaceutycznych, pyłów po
chodzenia roślinnego lub zwierzęcego I ______ I~---------------------'---:-I,-- '---"----- __ c . __ ~._ 

6 Choroby spowodoy.rane działaniem promieni jonizują
cych i ciał promieniotwórczych 

U wag a: również nowotwory, choroby n~rządu wzroku 
i skóry spowodowane działaniem tycli czynników. 

Wszystkie prace narażające ha działanie prómienio
wania. jonizującego i ciał promieniotwórcz~ch 

I 

----- ----------' _ ·_----'---------------~·---I~-----------------~·_----

7 l::Jerwice naczyniowe i ich następstwa spowodowane -
działaniem niskiej temperatury i wilgotności 

I __ ~ ___ ---L _____ . ___________ . _ _ -------

8 Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i rucho-

1------1 
wym, wywołane . działaniem drgań. mech~nicznyc_h __ __ 

9 Przewlekłe organitzne schorzenia nerwów i mięśni 

. wywołane sposobem wykonywania pracy 
\ 

Prace narażające na dłu,gotrwałe ochłodzenia, np. pra
ca w chłodni i obsługa urządzeń chłodniczych~ praca 
drwali, pracowników melioracyjnych .------------,-----
Prace narażające na działanie drgań mechaniczhych 
(wibracj i) , " ' 

Prace wymagające stałego ' obciążenia ograhiCzonych 
grup mięśni lubp'rzymusowej postawy ciała albo 'po- ' 
wodujące ucisk na pnie, ner'Vowe; .ruchy ,monotypo
we wykonywane }IV szybkim tempie, np. u radiotele-

I--------------~----------------~--------------- I 
grafistów, stenografów, maszynistek, dojarek 

.10 Przewlekłe schorzenia ścięgien, pochewek ścięgnJ- Prace narażające na stały ucisk i nadmierne obci9że~ 
stych, kaletek .maziowych, tkanek okołostawowych, nie aparatu kostno-stawowego, np. prace prasowa-
wywołane sposobem wykonywania -pracy ciek, malarzy, brukarzy, tynkarzy 

Zawodowe uszkodzenia narządu słuchu 

----_._-~---_._._-~----.-------------------

Prace narażające na działanie hałasu o dużej inten
sy~ności 

12 Zaćma lub zapalenie siatkówki wywołane zawodowy
mi czynnikami fizycznymi. 

Prace naraiające na długotrwałe działaniepromienio
wania podcze'rwonego, nadfioletowego, pola elekJro
magnetycznego wysokiej częstotliwości, np: u spawa
czy, obsługi pieców hutnitzych,prażalnic;:ych, dmu~ 
cha,czy szkła, pracowri.ików gabinetów fizykoterapeu-

U wag a: zmiany wywołane działaniem promieniowania jo
nizującego . kwalifikować według lp. 6 

. tycznych _~ _ __ I 
\lc-~~~--------------'------------------'-------------------~--'~--~'---------------~----~--------",-;.: jf ' , ~ Przewlekłe schorzenia naczyniówki, rogówki i worka Prace narażające na działanie substancji chemic?:nych 

'spojówkowego i promieniowania nadfioletowego 

__ 1_4 ___ I -Oczopląs u górników Prace 2,od ziemi..!ą __ ~_.,-, ___________ -.--_~I 

15 Przewlekłe schorzenia krtani (guziki śpiewacze, niedo- U śpiewaków, nauczycielI; mówców 
włady strun głosowych) 

--~----------------I---
16 Choroba kesonowa (choroba dekompresyjna) Prace związane ?:e zmianą ciśnieniaatmosferycz~e90 
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j 
Rodzaje 'prac; których wykonywanie naraża na 

Lp. 

17 

18 

.... 

19 i 

20 

Choroba żawodowa 

2 

-
Choroby 'zakąźne i ' inwazyjne. (choroby pasożytnicze. 
choroby odzwierzęce) 

Nowotwory złośliwe, powstałe w następstwiezawodo
wej styczności z czynnikiem rakotwórczym: 

a) nowotwory skóry 

. b) nowotwory dróg moczowych 

c) nowotwory układ.u oddechowego 

U W'.a g a: nowotwory powstałe w · następstwie działania 
promieniowania jonizującego należy kwalifikować według 
lp. 6 

." chorobę zawodową (W;liCZenie przykładowe) 

Prace związane z zawodowym narażaniem na stycz
ność z materiałem zakaźnym lub zakaźnie chorymi 
ludżmi albo zwierzętami. jak pracowników stacji sa-

I nitarno-epidemiologicznychi pra'cowni wirusowo-bak
teriologicznych, dezynfektorów. inseminatorów. pra
cowników służby rolnej, personelu oddziałów zakaź
nych, personelu' weterynaryjnego, lekarzy medycyny. 
pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-ba
dawczych oraz personelu pomocniczego' takich jedno
stek organizacyjnych, hodoy.rców zwierząt, pracowni
kÓw garbarni, ~raz ankylostomiasis ,u górników 

Prace narażające na długotrwałą stycznośó~.z produk
tallłi suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków 
bitumicznych, smołowca, asfaltu itp., np. prace pra
cowników zakładów koksochemicznych,' barwnikar
skich; rafinerii ropy naftowej, asfalciarzy, smolarzy, 
impregnatorów drewna itp. . 
Prace Ildrażające . na długotrwałą styczność z benze
noaminami i naftalenoaminami oraz ich pochodnymi. 
jak np. alfa i betanaftyloamina, benzydyria itp. 
Prace narażające zawodowo.na wdychanie substancji 
rakotwórczych, jak np. niektórych węglowodorów 

wielopierśdeniowych, związków chromu itp. 

Przewlekłe choroby skórne spowodowane warunkami Prace narażające na systenratyczną ~styczność zawodo-
. pracy wą z substanCjami drażniącymi i uczulającymi 

u wag a: zmiany o charakterze złośliwym należy kwali
fikować według lp. t8a, zmiany wywołane działaniem pro
mieniowania jonizującego według ~p. 6, a choroby zakazne 
według lp. 17 

, 
Żylaki .znacznego stopnia kończyn dolnych z utrzy- Prace wykonywane w pozycji stojącej 

.•.. • I .. mującymi się , . rozległymi owrzodzęniami podudzi 
-'------1-

21 Choroby tropikalne u .marynarzy i innych osób prze- Praca w krajach-tropikalnych' 
bywających służbowo W · krajach tropikalnych 
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. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I 'OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 16 kwietnia 1968 r. 

w sprawie orzekania o konieczności p,rzenieslenia pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawod"wą 
o szczególnym zagrożeniu. . 

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 marca 
1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nt 13, 
poz. 91) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Rozporządzenie dotyczy pracowników, u których 
w trybie 'przewidzianym w. obowiązujących przepisach. stwier
dzono chorobę zawodową zamieszczoną w wykazie chorób 
zawodowych o szczególnym zagrożeniu. stanowiącym ,żałącz
~ik do rozporządzenia. 

1 { . '";f"!". 

,§ 2. 1. ci konieczności przeriiesienia czasQwego.,lup, na 
stałe pracownika, u którego utrzymują się o~j~V"Typo,w,sta
wania choroby zawodowej o szczególnym zagro*~111u,' do in
nej pracy nie narażającej na działanie czynnika, który wy
wołał te obja'wy, orzekają : 
1) w zakładach pracy · objętych opieką przychodni przyza-

kładowej lub międzyzakładowej komisje dżiałające 
przy tych p.rzychodniach. 
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