
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerw-
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajà-
cych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ wzór ksià˝eczki badaƒ profilak-
tycznych dla osoby, która by∏a lub jest zatrudniona
w warunkach nara˝enia zawodowego w zak∏adach
stosujàcych azbest w procesach technologicznych,
wymienionych w za∏àczniku nr 4 do ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów za-
wierajàcych azbest, zwanej dalej „ksià˝eczkà badaƒ
profilaktycznych”.

2. Wzór ksià˝eczki badaƒ profilaktycznych stanowi
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudnia∏
osob´ w warunkach nara˝enia zawodowego na dzia∏a-
nie py∏ów zawierajàcych w∏ókna azbestu, wpisuje i ak-
tualizuje w ksià˝eczce badaƒ profilaktycznych tej oso-
by dane osobowe wraz z danymi dotyczàcymi okresu
zatrudnienia w warunkach nara˝enia na py∏ azbestu
oraz szczegó∏owe parametry tego nara˝enia. 

2. W razie likwidacji lub upad∏oÊci pracodawcy da-
ne, o których mowa w ust. 1, wpisuje i aktualizuje w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia zak∏adu, o któ-
rym mowa w § 1 ust. 1, wojewódzki oÊrodek medycy-
ny pracy na podstawie posiadanej dokumentacji,

a w przypadku jej braku — na podstawie danych uzy-
skanych od w∏aÊciwego paƒstwowego inspektora sa-
nitarnego, który sprawowa∏ lub sprawuje nadzór nad
warunkami pracy u pracodawcy.

§ 3. Lekarz przeprowadzajàcy badanie profilaktycz-
ne osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, zobowiàzany jest
dokonywaç odpowiednich wpisów w ksià˝eczce ba-
daƒ profilaktycznych.

§ 4. 1. Zachowujà wa˝noÊç ksià˝eczki badaƒ profi-
laktycznych wystawione przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia.

2. Ksià˝eczki badaƒ profilaktycznych, o których
mowa w § 1, pracodawca lub wojewódzki oÊrodek
medycyny pracy wystawia po wyczerpaniu, b´dàcych
w jego posiadaniu, ksià˝eczek badaƒ profilaktycznych
wydrukowanych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia. Ksià˝eczki badaƒ profilaktycz-
nych wydrukowane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia mogà byç wystawiane przez
pracodawc´ lub wojewódzki oÊrodek medycyny pracy
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca 2005 r. 

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Zdrowia: M. Balicki
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w spra-
wie wzoru ksià˝eczki badaƒ profilaktycznych dla osoby,
która by∏a lub jest zatrudniona w warunkach nara˝enia za-
wodowego w zak∏adach stosujàcych azbest w procesach
technologicznych, oraz sposobu jej wype∏nienia i aktuali-
zacji (Dz. U. Nr 92, poz. 1061).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 stycznia 2005 r.

w sprawie wzoru ksià˝eczki badaƒ profilaktycznych dla osoby, która by∏a lub jest zatrudniona w warunkach
nara˝enia zawodowego w zak∏adach stosujàcych azbest w procesach technologicznych, 

sposobu jej wype∏nienia i aktualizacji

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120,
poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.
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.............................................
w∏asnor´czny podpis

piecz´ç pracodawcy (zak∏adu pracy)
lub wojewódzkiego oÊrodka medycyny pracy

KSIÑ˚ECZKA BADA¡ PROFILAKTYCZNYCH DLA OSOBY,
KTÓRA BY¸A LUB JEST ZATRUDNIONA

W WARUNKACH NARA˚ENIA ZAWODOWEGO W ZAK¸ADACH
STOSUJÑCYCH AZBEST W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 stycznia 2005 r. (poz. 109)

WZÓR KSIÑ˚ECZKI BADA¡ PROFILAKTYCZNYCH

(ok∏adka, oprawa kartonowa, format A-6)

ok∏adka — strona 1 zewn´trzna

ok∏adka — strona 2 wewn´trzna

Miejsce
na zdj´cie

o
wymiarach

3 x 4 cm
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Strona 1

Strona 2

Imi´ i nazwisko ............................................................................................................................................................

Data urodzenia ............................................. miejsce urodzenia ..............................................................................

Numer PESEL .............................................................

Adres zamieszkania .....................................................................................................................................................

* W∏ókien w cm3; w przypadku braku wyników w tych jednostkach — podaç st´˝enie py∏u azbestu w mg/m3.

Dane o zatrudnieniu

nazwa i
adres

pracodawcy

zatrudnienie w nara˝eniu
na py∏ zawierajàcy w∏ókna

azbestu
stanowisko

pracy

szczegó∏owe parametry
nara˝enia na py∏ zawierajàcy

w∏ókna azbestu

podpis
pracodawcy
lub osoby

przez niego
upowa˝nionej

od (data) do (data) data pomiaru wynik pomiaru*

PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE

data badania treÊç orzeczenia
lekarskiego data nast´pnego badania

podpis i pieczàtka 
lekarza

przeprowadzajàcego
badanie profilaktyczne



Strona 3

Informacja o uprawnieniach przys∏ugujàcych osobom, które by∏y lub sà zatrudnione w warunkach nara˝enia
zawodowego w zak∏adach stosujàcych azbest w procesach technologicznych, wed∏ug stanu prawnego na
dzieƒ 7 stycznia 2005 r.

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3,
poz. 20, Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135):

„Art. 7a. 1. Pracownicy zak∏adów wymienionych w za∏àczniku nr 4 do ustawy, zatrudnieni w tych zak∏adach
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 chorobami wywo∏anymi pracà przy azbeÊcie;

3) korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odp∏atnoÊci zwiàzanej
z leczeniem uzdrowiskowym, o której mowa w przepisach o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych.

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

....................

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

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.):

„Art. 229 § 5. Pracodawca zatrudniajàcy pracowników w warunkach nara˝enia na dzia∏anie substancji
i czynników rakotwórczych lub py∏ów zw∏ókniajàcych jest obowiàzany zapewniç tym pracow-
nikom okresowe badania lekarskie tak˝e:

1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub py∏ami,

2) po rozwiàzaniu stosunku pracy, je˝eli zainteresowana osoba zg∏osi wniosek o obj´cie taki-
mi badaniami.”.

3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317):

„Art. 17. Do zadaƒ wojewódzkiego oÊrodka medycyny pracy nale˝y w szczególnoÊci:

.....................

13) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy
podmiot, który zatrudnia∏ pracownika, uleg∏ likwidacji.

Art. 21. 1. Ze Êrodków bud˝etu samorzàdu województwa finansuje si´:

.....................

6) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku
gdy podmiot, który zatrudnia∏ pracownika, uleg∏ likwidacji, z wy∏àczeniem badaƒ wykonywa-
nych w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawie-
rajàcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252).”.
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