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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. 

. 1 
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2) w zakłądach nie objętych opieką przychodni przyzakła
dowej lub międzyzakładowej - komisje .przy przychod
niach obwodowych dla ogółu ludności , 

3) w kolejowych zakładach pracy - zakładowe kolejowe 
komisje lekarskie przy przychodniach kolejowej służby 

zdrowia sprawującycP opiekę zdrowotną nad pracowIii
r karni tych zakładów pracy. 

2. W skład komisji, o których mowa w ust. 1., wchodzą: 
'-
1) dla zakładów pracy objętych opieką przychodni przyza-

kładowej lub międzyzakładowej: ' 
- przewodniczący - lekarz kierownik przychodni lub 

jego zastępca, 
- lekarz społecznego zakładu służby zdrowia, pod któ

rego opieką pozostaje pracownik chory na ch'orobę 
zawodową o szczególnym zagrożepiu, jeżeli nie jest 
kierownikif!m przychodni, 

-przedstaw'ibel rady zakładowej, 
- przedstawiciel dyrekcji (administracji) zakładu pracy; 

2) dla zakładów pracy objętych opieką przycnodni obwodo
wej dla ogółu ludności: 

~ przewodniczący - lekarz kierownik przychodni lub 
jego zastępca, 

--.: lekarz poradni higieny pracy, a w braku takiej po
radni inny lekarz wyznaczony przez wydział. zdrowia 
i opieki społecznej prezydium powiatowej (miejskiej, 
dzielnicOwej) rady narodowej, zwany dalej wydziałem 
zdrowia, 

- przedstawiciel rady zakładowej, 
- przedstawiciel dyrekcji (administracji) zakładu pracy; 

3) dl'a kolejowych zakładów pracy osoby wymienione w 
pkt l, z tym że przewodniczącym komisji jeśt kierownik 
poradni chorób zawodowych przy okręgowej (obwodo
wej) przychodni lekarskiej kolejowej służby zdrowia. 

§ 3. 1. Do komisji właściwej w myśl §2, ki.eruje 'pracow
nika lekarz społećznego zakładu służby zdrowia sprawujący . 
opiekę nad pracownikiem chorym na chorobę zawodową 

° szczególnym zagrożeniu. 
. _ . ~ 

2, Do .skierowania do komisji należy załączyć potrzebną 
dokumentację lekarską. 

. § 4. 1. Właści\'ya wmyśl § 2 komisja wydaje orzeczenie 
co do konieczności stałego lub czasowego przeniesienia pra
.cownika do innej pracy w oparciu o analizę skuteczności 
dotychczaso,:"ego postępowania lekarskiego oraz ocenę stop

·.nia zagrożenia zawodowe!10' W miarępclrzeby komisja mo
'że poddać osobę ' chorą · badaniu . przez członków k;omis ji ' hę
,dącY9h · lekarzami bądź przez wskazany zakład ' 'społeczny' 
. slużbyzdrowia. 

. 2. O koniec.zności czasowego ' przeniesienia do innej pra
cy"" orzeka komisja w~wcza~,..9dy uzasadnione jest przypusz
czenie, że stan zdrowia pracownika pozwoli po uplywie .okre
:su przeniesienia na podjęcie uprzednio wykonywanej pracy. 

§5.L Orzeczenie o konieczności stałego lub czasowegó 
,przeniesienIa pracownika powinno zawierać określenie ko
misji, która je ' wyd<tła, okres czasu, na jaki następuje prze

. sunięcie 'pracownika do innej pracy nie narazającej go na 
działariie czynników, które powodują objawy danej choroby, 
oraz podpis jej przewodniczącego. 

2. Treść orzeczenia wydanego przez komisję powinna 
być wpisana do dokumentacji lekarskiej. prowadzonej przez 
zakład, przy 'którym działa . dana komisja (§ 2 ust. 1). 

3. Orzeczenie sporządza się w trżech jednobrzmiących 
egzemplarzach i doręcza po jednym egzemplarzu osobie, któ-

-~---

rej ono dotyczy, właścivyemu zakładowi pracy oraz powiato
wemu inspektorowi san itarnemu (inspek torow i sanitarnemu 
miasta stanowiącego powiat miejski) lub portowemu inspek
torow i sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce pra
cyosoby, które j orzeczenie dotyczy. W odniesieniu do pra
cowników uprawn ionych do kolejowej opieki lekarskiej od
pis orzeczenia komisji należy przesłać do obwodowego in
spektora sanitarnego Polskich Kole i Państwowych (PKP). 

c § 6. 1. Pracownik, którego orzeczenie dotyczy, w termi
nie 14 dni licząc od daty jego otrzymania może złożyĆ' ko
misji, która wydała to orzeczenie, wniosek o ponowne roz
patrzenie sprawy. 

2. Komisja obowiązana jest niezwłocTi ie przekazaćotrzy

many wniosek wraz z dokumentacją lekarską do wydziału 
zdrowia prezydiUIIl właściwej wojewódzkiej rady narodowej 
(rady narodowej'miasta wyłączonego z województwa). 

3. Jeżeli zakwestionowane orzeczenie wyda ła komisja' 
właściwa dla pracowników kolejowych zakładów pracy, ko
misja powinna wniosek przekazać do zarządu służby zdrowia 
dyrekcji okręgowej kolei państwowych. 

4. Wydział zdrowia prezydium wojewódzkiej rady na-, 
rodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z wojewódz- ' 
. twa) w terminie 7 dni powołuje w celu rozpatrzenia sprawy 
komIsję przy wojewódzkiej przychodni przemysłowej. 

5. W skład komisji (ust. 4) przy wojewódzkiej przychod
ni przemysłowej wchodzą: 
1) przewodniCzący wyznaczony przez wydział . zdroViia pre

zydium wojewódzkiej rady narodowej s.pośród 'lekarkY 
specjalistów w dziedzinie medycyny przemysłowej, a.po
nadto jako członkowie: 

2) lekarz wyznaczony przez wojewódzkiego inspektora sa
nitarnego (inspektora sanitarnego miasta wyłączone,go 
z województwa) oraz 

3) przedstawicielwoj-ewódzki.ej kOIJlisji związków · zawo-
dowych. . 

6. Wydział zdrowia prezydium wojewódzkiej rady naro
dowej powołując komisję (ust. 4 i 5) ustala datę i miejsce 
jej posiedzenia dla rozpatrzenia danej sprawy. . 

\ 
. 7. Komisję powołaną do rozpatrzenia wniosku w spra-

rwach, W których orzekła komisja właściwa dla pracowników 
kolejowych łakładów pracy, powołuje zarząd shżby zdrowia, 
dyrekcji okręgowej kolei państwowych. ' . . ' 

8. Wskład kolejowych komisji wchodzą: 
1) przewodniczący - lekarz zastępca naczelllikalub kie

rownik działu . profilaktyki j . lecznictwa właśdwego zarzą
du służby zdrowia, li. ponadto jako członkowie: 

2) '"lekarz wyznaczony ;przez ·.oluęg.oweg.o .lnsp.ektol'a s.anl
.łamego PKP oraz 

3) przedstawiciel wojew6dzkiejkomisji związków .zawo
dowych. 

§ 7. Orzeczenia wydane przez komisje, o których mowa 
w § 6, są ostateczne. Do orzeczeń tych stosuje się odpowied
nio przepisy §' 4 i 5. 

§ 8. 1. Członkowie komisji (§ 2 i 6) nie będący lekarza
mi obowiązani są do zach{)waniaw tajemniCy wszystkich 
wiadomości, które powzięli w związku z rozpatrywaniem 
sprawy. 

2. Niedopełnienie obowiązku, ' o którym mowa w ust. 1, 
stanowi naruszenie tajemnicy służbowej. ' 

§ g, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia 
\, 

Opieki Społecznej: J. Sztachelski 
/ 

, ." 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra 
ZdrowIa i OpiekI Społe.cznej z dnIa 
16 kwietnia 1968 r. (poz. 87). 

WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU 

Choroba zawQdowa 

2 

Zatrucia ostre i przewlekłe (oraz ich następstwa) sub
stancjami chemicznymi stósowanymi lub pozostający
mi w związku z pracą zawodową 

Rodzaje 
chorobę 

prac, których wykonywanie naraża na 
zawodową o szczególnym zagrożeniu 

(wyliczenie przykładowe) . 
I----------------~---

3 

Wszystkie prace, przy których istnieje ' narażenie na 
działanie substancji trujących 

Prace narażające na wdychanie pyłu zawierającego 
dwutlenek krzemu w postaci wolnej lub związanej 
oraz innych pyłów mogących wywołać zwłóknienie 
tkanki płucnej 

Pylice płuc: pylica krzemowa, pylica krzemianowa 
i inne zwłóknienia płuc, w postaci czystej lub . miesza
nej, spowodowane wdychaniem pyłu (jak: silicoantra
cosis, silicosiderosis itp.) oraz współistniejąca gruźli
ca płuc 

I~-------- -~~-------~-----------~----I------------·------·---------·---
3 

4 

Choroby spowodowane działaniem promieni jonizu-
jących i ciał promieniotwórczych. 

Wszystkie prace narazające na działanie promienio
wania jonizującego i ciał promieniotwórczych . 

U wag a.: również nowotwory, ; choroby narządu wzroku 
i skóry spowodowane działaniem \ tych czynników · 

------------I------------------------------~-----------
Zmiany w układzie ner"'owym, naczyniowym i ru- Prace narazające na działanie drgań mechanicznych 

______ 3 _howym, wywołane działaniem drgań mechanicznych (wibracji) ,. 

5 

6 

7 

8 

9 

Przewlekłe schorzenia ścięgien, pochewek ścięgni
stych, kaletek maziowych, tkanek okołostawowych, 

wywołane sposobem wykonywania pracy , 
Zawodo'we uszkodzenie narządu słuchu 

Zaćma lub zapalenie siatkówki wywolane zawodowy
nii czynnikami fizycznymi 
U wag a: zmiany wywołane działaniem promieniowania jo
nizującego kwalifikować według lp. 3 

Prace narażające na stały ucisk i nadmierne obciąże
nie . aparatu kostnc:-stawowego, np. prace prasQwa
czek, -malarzY', brukarzy, tynkarzy ------ ----
Prace narażające na działanie hałasu o dużej inten-
sywności 

Prace narażające na długotrwałe działańie promienio
wania podczer~onego, nadfioletowego, pola elektro
magnetycznego wysokiej częstotliwości, np. u spawa
czy, obsługi pieców wiertniczych i pra~alniczych, 
dmuchaczy szkła, pracowników gabinetów fizykotera
peutycznych 

Choroba kesonowa (choroba dekompresyjna t _____ I._P_r_a_c_e_z~_I_i_'_ąz_a_n_e_z_e_z_m_i_a_n_'ą'___c_iś_n_i_e_n_ia_a.:.... t_m_o_s_f_e_r"-y_c_zn_e_.g,,,-o __ 

Nowotwory złośliwe, powstałe w nast~pstwie zawo-
dowej styczności z czynnikiem rakotwórczym: 

a) nowotwory skóry 

b) nowotwory dróg moczowych 

e) nowotwory układu oddechowego . 

U wag a : nowotwory powstałe w następstwie działanIa pro
mieniowania janizującego należy, kwalifikować jak w lp. 3. 

Prace narazaJące na długotrwałą styczność z produk
tami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków 
bitumicznych, smołowca, asfaltu, np. prace pracowni
ków zakładów koksochemicznych i barwnikarskich •. 
rafinerii ropy naftowej, asfalciarzy, smolarzy, impre
gnatorów drewna 

Prace narażające .na długotrwałą styczność ' z benze
noaminami i naftalenoaminami oraz ich pochodnymi, 
np. alfa i betanaftyloamina, benzydyna 

·Prace narażające zawodowo na wdychanie substancji 
rakotwórcl:ych. np. niektórych węglowodorów wielo
pierścieniowych, związków chromu 

) r 


