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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie badaƒ lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96,
poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84,
poz. 948, z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194
oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb wykonywania badaƒ lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, zwanych dalej „badaniami”, osób wykonujàcych prace w procesie produkcji i w obrocie ˝ywnoÊcià;
2) wykaz stanów chorobowych uniemo˝liwiajàcych
wykonywanie czynnoÊci z zakresu produkcji i obrotu ˝ywnoÊcià;
3) rodzaje czynnoÊci z zakresu produkcji i obrotu ˝ywnoÊcià, których nie wolno wykonywaç osobom dotkni´tym chorobami, o których mowa w pkt 2.
§ 2. 1. Badania osób, o których mowa w § 1 pkt 1,
przeprowadza si´ na wniosek przedsi´biorcy wykonujàcego dzia∏alnoÊç z zakresu produkcji i obrotu ˝ywnoÊcià, zwanego dalej „przedsi´biorcà”.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsi´biorca do∏àcza charakterystyk´ prac w procesie produkcji i w obrocie ˝ywnoÊcià, które ma wykonywaç lub
wykonuje osoba poddawana badaniom.
3. W charakterystyce wymienionej w ust. 2
uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci czynnoÊci, o których
mowa w § 3 ust. 2.
§ 3. 1. Wykaz stanów chorobowych uniemo˝liwiajàcych wykonywanie czynnoÊci z zakresu produkcji
i obrotu ˝ywnoÊcià okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Rodzaje czynnoÊci z zakresu produkcji i obrotu
˝ywnoÊcià, których nie wolno wykonywaç osobom dotkni´tym chorobami wymienionymi w wykazie, o którym mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Badania osób podejmujàcych prace w procesie produkcji i w obrocie ˝ywnoÊcià sà przeprowadzane przed przystàpieniem do wykonywania tych
prac.
2. Osoby wykonujàce prace w procesie produkcji
i w obrocie ˝ywnoÊcià sà poddawane badaniom:
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

1) co 12 miesi´cy oraz w ka˝dym przypadku podejrzenia o zaka˝enie lub wystàpienia stanu chorobowego uniemo˝liwiajàcego wykonywanie tych czynnoÊci — je˝eli wykonujà czynnoÊci wymienione w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia;
2) co 3 lata — je˝eli nie wykonujà czynnoÊci wymienionych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 5. 1. Badania osób, o których mowa w § 4, obejmujà: badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe,
a tak˝e badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne w zakresie niezb´dnym do wykluczenia u osób badanych stanów chorobowych, o których mowa w § 3
ust. 1.
2. Je˝eli do wykonywania czynnoÊci, o których mowa w § 3 ust. 2, sà wymagane równie˝ badania laboratoryjne dla celów epidemiologicznych, o których mowa w przepisach o chorobach zakaênych i zaka˝eniach,
to badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych
jest wykonywane po przedstawieniu przez osob´ badanà wa˝nego zaÊwiadczenia stwierdzajàcego wynik badania laboratoryjnego.
§ 6. 1. Po przeprowadzeniu badania lekarz wydaje
orzeczenie stwierdzajàce istnienie lub brak przeciwwskazaƒ zdrowotnych do podj´cia lub wykonywania
prac w procesie produkcji i w obrocie ˝ywnoÊcià.
2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1,
jest wydawane w formie zaÊwiadczenia lekarskiego
z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych, zwanego dalej „zaÊwiadczeniem do
celów sanitarno-epidemiologicznych”, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
3. ZaÊwiadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest wydawane niezale˝nie od zaÊwiadczenia
dokumentujàcego orzeczenie lekarskie ustalone w wyniku wykonania wst´pnego lub okresowego badania
lekarskiego, wydawanego na podstawie przepisów dotyczàcych przeprowadzania badaƒ lekarskich pracowników.
4. ZaÊwiadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest przekazywane przedsi´biorcy, który wystàpi∏ z wnioskiem o przeprowadzenie badania, i osobie badanej.
5. ZaÊwiadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych przedsi´biorca przechowuje w sposób uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich osób nieupowa˝nionych.
§ 7. 1. Przedsi´biorca lub osoba badana, która nie
godzi si´ z treÊcià wydanego zaÊwiadczenia do celów
sanitarno-epidemiologicznych, mo˝e wystàpiç, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaÊwiadczenia, za poÊrednictwem lekarza, który wyda∏ to zaÊwiadczenie,
z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.
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2. Ponowne badanie jest przeprowadzane w sposób i trybie okreÊlonych w przepisach dotyczàcych odwo∏aƒ od orzeczeƒ lekarskich, wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy.

7) dane wynikajàce z badania podmiotowego i badania przedmiotowego;

§ 8. 1. Lekarze przeprowadzajàcy badania prowadzà dokumentacj´ medycznà obejmujàcà:

9) wskazanie terminu kolejnego badania;

1) dokumentacj´ medycznà indywidualnà, którà stanowi karta sanitarna;
2) rejestr wydanych zaÊwiadczeƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych.
2. Karta sanitarna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1) nazw´, adres, numer identyfikacyjny REGON podstawowej jednostki organizacyjnej s∏u˝by medycyny pracy, w której jest przeprowadzane badanie,
oraz imi´ i nazwisko lekarza przeprowadzajàcego
badanie, z tym ˝e w przypadku gdy badanie przeprowadza lekarz wykonujàcy indywidualnà praktyk´ lekarskà, indywidualnà specjalistycznà praktyk´
lekarskà lub wykonujàcy zawód w ramach grupowej praktyki lekarskiej — odpowiednio miejsce
i adres praktyki lekarskiej, nazw´ i adres grupowej
praktyki lekarskiej, numer identyfikacyjny REGON
oraz imi´ i nazwisko lekarza przeprowadzajàcego
badanie;
2) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL osoby badanej;
3) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres
oraz numer identyfikacyjny REGON;
4) dane o przebiegu zatrudnienia osoby badanej;
5) informacje dotyczàce badaƒ laboratoryjnych dla
celów epidemiologicznych;
6) informacje wynikajàce z charakterystyki prac w procesie produkcji i w obrocie ˝ywnoÊcià, o której mowa w § 2 ust. 2;

8) wyniki badaƒ dodatkowych i konsultacji specjalistycznych;
10) treÊç orzeczenia.
3. Rejestr wydanych zaÊwiadczeƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera:
1) liczb´ porzàdkowà;
2) imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby i numer ewidencyjny PESEL osoby badanej;
3) dat´ wydania zaÊwiadczenia;
4) potwierdzenie odbioru zaÊwiadczenia.
§ 9. Badania lekarskie przeprowadzone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowujà wa˝noÊç
zgodnie z ustalonym dla nich terminem.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.2)
Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 30 marca
1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiàcych
przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynnoÊci
z zakresu produkcji Êrodków spo˝ywczych oraz obrotu nimi (Dz. U. Nr 9, poz. 96), które traci moc z dniem 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
(Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r.
Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1975)

Za∏àcznik nr 1
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