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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 paêdziernika 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji,
z tytu∏u których przys∏ugujà odszkodowania okreÊlone w ustawie

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia
1972 r. o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w razie
wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝-
bà w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w spra-
wie wykazu chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝-
bà w Policji, z tytu∏u których przys∏ugujà odszkodo-
wania okreÊlone w ustawie (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,
poz. 75) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283,
poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38,
poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 2001 r. Nr 81, poz. 877
oraz z 2004 r. Nr 43, poz. 411.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 13 paêdziernika 2005 r. (poz. 1753)

WYKAZ CHORÓB POZOSTAJÑCYCH W ZWIÑZKU ZE S¸U˚BÑ W POLICJI,
Z TYTU¸U KTÓRYCH PRZYS¸UGUJÑ ODSZKODOWANIA OKREÂLONE W USTAWIE

Lp. Nazwa choroby Szczególne w∏aÊciwoÊci lub warunki s∏u˝by
wywo∏ujàce chorob´

1 2 3

1 Zatrucia ostre i przewlek∏e substancjami chemicznymi
oraz nast´pstwa tych zatruç

S∏u˝ba nara˝ajàca na dzia∏anie szkodliwych
dla zdrowia substancji chemicznych

2 Pylice p∏uc D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba nara˝ajàca na wdycha-
nie py∏ów mogàcych wywo∏aç zw∏óknienie
tkanki p∏ucnej

3 Przewlek∏e choroby uk∏adu oddechowego, powsta∏e
w nast´pstwie dzia∏ania substancji toksycznych, dra˝-
niàcych, uczulajàcych lub czynników mechanicznych
(podwy˝szone lub obni˝one ciÊnienie)

D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba nara˝ajàca na dzia∏anie
substancji toksycznych lub dra˝niàcych, py-
∏ów, par, gazów, aerozoli o w∏aÊciwoÊciach
uczulajàcych oraz dzia∏anie podwy˝szonego
lub obni˝onego ciÊnienia

4 Choroby spowodowane dzia∏aniem promieni jonizu-
jàcych i cia∏ promieniotwórczych (równie˝ nowotwo-
ry, choroby narzàdu wzroku i skóry spowodowane
dzia∏aniem tych czynników)

S∏u˝ba nara˝ajàca na dzia∏anie promienio-
wania jonizujàcego i cia∏ promieniotwór-
czych
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5 Trwa∏e uszkodzenie zdrowia w wyniku oddzia∏ywania
pola elektromagnetycznego o wysokiej cz´stotliwoÊci
w zakresie mikrofal, d∏u˝szych fal radiowych oraz
spójnego promieniowania Êwietlnego generowanego
przez uk∏ady laserowe

S∏u˝ba nara˝ajàca na dzia∏anie pola elektro-
magnetycznego w zakresie mikrofal oraz
d∏u˝szych fal radiowych, jak równie˝ spójne-
go promieniowania Êwietlnego generowane-
go przez uk∏ady laserowe

6 Odmro˝enia lub trwa∏e skutki odmro˝eƒ S∏u˝ba pe∏niona w warunkach dzia∏ania
ujemnych temperatur

7 Zmiany w uk∏adzie nerwowym, naczyniowym i rucho-
wym wywo∏ane dzia∏aniem drgaƒ mechanicznych (ze-
spó∏ wibracyjny)

D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba nara˝ajàca na dzia∏ania
drgaƒ mechanicznych (wibracje)

8 Przewlek∏e choroby uk∏adu ruchu powsta∏e w warun-
kach s∏u˝by zwiàzanej z wymuszonà postawà cia∏a,
nadmiernym przecià˝eniem i mikrourazami: z∏amania
powolne, zapalenie pochewek Êci´gnistych i kaletek
maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia ∏´kotek,
zmiany zapalne mi´Êni i przyczepów Êci´gnistych,
martwica koÊci nadgarstka, uszkodzenie krà˝ka mi´-
dzykr´gowego, przecià˝eniowe zmiany zwyrodnienio-
we

D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba wymagajàca d∏ugotrwa∏e-
go obcià˝enia ograniczonych grup mi´Êni, wy-
muszonej postawy cia∏a lub nara˝ajàca na cz´-
sto powtarzajàce si´ mikrourazy albo powo-
dujàca ucisk na pnie nerwów; ruchy mono-
typowe, wykonywane w szybkim tempie (np.
u stenografów, maszynistek) oraz inna s∏u˝-
ba nara˝ajàca na sta∏y ucisk i nadmierne ob-
cià˝enie aparatu kostno-stawowego

9 Choroby narzàdu wzroku wywo∏ane zawodowymi
czynnikami fizycznymi i chemicznymi. 
Uwaga: zmiany wywo∏ane dzia∏aniem promieniowa-
nia jonizujàcego nale˝y kwalifikowaç wed∏ug lp. 4

S∏u˝ba nara˝ajàca na d∏ugotrwa∏e dzia∏anie
promieniowania podczerwonego, nadfiole-
towego, pola elektromagnetycznego wyso-
kiej cz´stotliwoÊci, spójnego promieniowa-
nia Êwietlnego generowanego przez uk∏ady
laserowe, dra˝niàcych substancji chemicz-
nych, d∏ugotrwa∏a s∏u˝ba zwiàzana z wyko-
nywaniem czynnoÊci wymagajàcych pod-
wy˝szonej koncentracji wzroku na zminiatu-
ryzowanych elementach lub w warunkach
niewystarczajàcego oÊwietlenia oraz praca
przy obs∏udze elektronicznych monitorów
ekranowych

10 Uszkodzenie narzàdu s∏uchu zwiàzane z nara˝eniem
na dzia∏anie nadmiernego ha∏asu lub dêwi´ków o wy-
sokich i niskich cz´stotliwoÊciach

S∏u˝ba nara˝ajàca na d∏ugotrwa∏e dzia∏anie
ha∏asu o du˝ej intensywnoÊci lub dêwi´ków
o wysokich i niskich cz´stotliwoÊciach

11 Przewlek∏e choroby krtani (niedow∏ady strun g∏oso-
wych, guzki Êpiewacze)

S∏u˝ba zwiàzana z nadmiernym, d∏ugotrwa-
∏ym obcià˝eniem narzàdu g∏osu (np. wyk∏a-
dowcy, telefoniÊci itp.)

12 Przewlek∏e choroby skóry i b∏on Êluzowych spowodo-
wane warunkami s∏u˝by. 
Uwaga: zmiany o charakterze z∏oÊliwym nale˝y kwali-
fikowaç wed∏ug lp. 13, zmiany wywo∏ane dzia∏aniem
promieniowania jonizujàcego wed∏ug lp. 4, a choroby
zakaêne, inwazyjne (paso˝ytnicze) wed∏ug lp. 15

D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba nara˝ajàca na stycznoÊç
z substancjami dra˝niàcymi lub uczulajàcymi

13 Nowotwory z∏oÊliwe powsta∏e w nast´pstwie styczno-
Êci z czynnikami rakotwórczymi:
1) nowotwory skóry,
2) nowotwory dróg moczowych,
3) nowotwory uk∏adu oddechowego,
4) inne.
Uwaga: nowotwory powsta∏e w nast´pstwie dzia∏ania
promieniowania jonizujàcego nale˝y kwalifikowaç
wed∏ug lp. 4

S∏u˝ba nara˝ajàca na d∏ugotrwa∏à stycznoÊç
z chemicznymi czynnikami rakotwórczymi,
np. produktami suchej destylacji w´gla, ro-
py naftowej, ∏upków bitumicznych, smo∏ow-
ców i innych. S∏u˝ba nara˝ajàca na d∏ugo-
trwa∏à stycznoÊç z benzenoaminami oraz ich
pochodnymi, jak np. alfa- i betanaftyloami-
na oraz benzydyna. D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba na-
ra˝ajàca na wdychanie substancji rakotwór-
czych
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14 Choroby wywo∏ane podwy˝szonym lub obni˝onym
ciÊnieniem atmosferycznym oraz dzia∏aniem przecià-
˝eƒ grawitacyjnych (przyspieszeƒ)

S∏u˝ba pe∏niona w warunkach podwy˝szone-
go lub obni˝onego ciÊnienia atmosferyczne-
go nara˝ajàca na nag∏e zmiany ciÊnienia oraz
dzia∏ania przecià˝eƒ grawitacyjnych

15 Choroby zakaêne, inwazyjne i tropikalne, w przypad-
kach gdy êród∏o choroby znajdowa∏o si´ w Êrodowi-
sku s∏u˝by. Powik∏ania szczepieƒ ochronnych, wyko-
nanych w zwiàzku z wykonywanà s∏u˝bà

S∏u˝ba wymagajàca bezpoÊredniego stykania
si´ z zakaênym Êrodowiskiem i materia∏em.
Szczepienia ochronne wykonane na zlecenie
w∏aÊciwych organów w zwiàzku z zagro˝enia-
mi wynikajàcymi z warunków s∏u˝by

16 Zaawansowana niewydolnoÊç ˝ylna koƒczyn dolnych D∏ugotrwa∏a s∏u˝ba wymagajàca przebywa-
nia w pozycji stojàcej

17 Ostry zespó∏ przegrzania i jego nast´pstwa S∏u˝ba w warunkach podwy˝szonej tempe-
ratury otoczenia

18 Psychozy reaktywne oporne na leczenie powsta∏e
w szczególnych warunkach s∏u˝by

Ostre lub przewlek∏e urazy psychiczne spo-
wodowane zdarzeniami zaistnia∏ymi w cza-
sie pe∏nienia s∏u˝by


