
Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 czerw-
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959
i Nr 120, poz. 1252) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb i zakres okresowych badaƒ lekarskich;

2) warunki, które muszà spe∏niaç podmioty upraw-
nione do przeprowadzania okresowych badaƒ le-
karskich;

3) cz´stotliwoÊç wykonywania okresowych badaƒ le-
karskich oraz sposób ich dokumentowania;

4) sposób sprawowania nadzoru nad przeprowadza-
niem okresowych badaƒ lekarskich.

§ 2. 1. Zakres okresowego badania lekarskiego,
o którym mowa w art. 7a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów za-
wierajàcych azbest, zwanej dalej ,,ustawà”, obejmuje:

1) badanie ogólnolekarskie;

2) zdj´cie radiologiczne klatki piersiowej;

3) badanie spirometryczne spoczynkowe.

2. Lekarz przeprowadzajàcy okresowe badanie le-
karskie poszerza jego zakres o badania uzupe∏niajàce,
jeÊli potrzeba taka wynika z oceny stanu zdrowia oso-
by podlegajàcej badaniu lekarskiemu.

3. Lekarz przeprowadzajàcy okresowe badanie le-
karskie zleca dodatkowo inne badania diagnostyczne,
jeÊli zachodzi potrzeba poszerzenia diagnostyki w celu
potwierdzenia lub wykluczenia innych ni˝ nara˝enie
na azbest przyczyn stwierdzanych zmian patologicz-
nych.

4. Zakres badaƒ uzupe∏niajàcych, o których mowa
w ust. 2, oraz innych badaƒ diagnostycznych, o któ-
rych mowa w ust. 3, okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

5. Badania uzupe∏niajàce, o których mowa
w ust. 2, oraz inne badania diagnostyczne, o których
mowa w ust. 3, stanowià cz´Êç okresowego badania
lekarskiego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 sierpnia 2004 r.

w sprawie okresowych badaƒ lekarskich pracowników zatrudnionych w zak∏adach,
które stosowa∏y azbest w produkcji

———————
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).

gnostycznych, bieg∏y ogranicza swoje czynnoÊci do
mo˝liwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistnia-
∏ych okolicznoÊciach w sporzàdzonej opinii.

§ 6. 1. Opinia w przedmiocie uzale˝nienia od alko-
holu zawiera:

1) imi´, nazwisko bieg∏ego oraz miejsce jego zatrud-
nienia;

2) wskazanie organu kierujàcego na badanie;

3) dat´ postanowienia i sygnatur´ akt sprawy;

4) miejsce i dat´ przeprowadzenia badania;

5) miejsce i dat´ sporzàdzenia opinii;

6) imi´, nazwisko, PESEL oraz adres osoby badanej;

7) wyciàg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt
sporzàdzonych przez gminnà komisj´ rozwiàzy-
wania problemów alkoholowych;

8) opis przebiegu badania, okreÊlajàcy jego zakres;

9) wynik badania ogólnego;

10) rozpoznanie wraz z uzasadnieniem;

11) wskazanie dalszego trybu post´powania;

12) podpis bieg∏ego.

2. W celu sporzàdzenia opinii, o której mowa
w ust. 1, bieg∏y mo˝e uzyskaç dodatkowe informacje
od specjalisty terapii uzale˝nieƒ.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie try-
bu powo∏ywania bieg∏ych, zasad sporzàdzania opinii
oraz warunków i sposobu dokonywania badaƒ w przed-
miocie uzale˝nienia od alkoholu (Dz. U. Nr 25, poz. 116).

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

Minister Zdrowia: M. Balicki



6. Okresowe badania lekarskie przeprowadza si´
wed∏ug jednolitej metodyki.

§ 3. 1. Okresowe badania lekarskie mogà byç prze-
prowadzane w jednostkach organizacyjnych s∏u˝by
medycyny pracy, które spe∏niajà nast´pujàce warunki:

1) posiadajà doÊwiadczenie w sprawowaniu profi-
laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
zatrudnionymi w warunkach nara˝enia na dzia∏a-
nie py∏ów azbestu;

2) zatrudniajà lekarzy odbywajàcych szkolenia, o któ-
rych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;

3) obowiàzane sà mocà art. 17 pkt 13 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny pracy
(Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317) do wykonywa-
nia okresowych badaƒ lekarskich realizowanych
w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w szczególno-
Êci w przypadku likwidacji zak∏adów wymienio-
nych w za∏àczniku nr 4 do ustawy.

2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza jed-
nostka, o której mowa w ust. 1, w∏aÊciwa terytorialnie
ze wzgl´du na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci zak∏a-
du wymienionego w za∏àczniku nr 4 do ustawy.

3. Osoba podlegajàca okresowym badaniom lekar-
skim mo˝e wystàpiç z wnioskiem do jednostki, o któ-
rej mowa w ust. 2, o przes∏anie dokumentacji medycz-
nej dotyczàcej jej osoby i przeprowadzanie tych badaƒ
w jednostce w∏aÊciwej terytorialnie ze wzgl´du na jej
miejsce zamieszkania.

4. Je˝eli w wyniku wniosku, o którym mowa
w ust. 3, zadania z zakresu okresowych badaƒ lekar-
skich osoby podlegajàcej takim badaniom przejmie
jednostka w∏aÊciwa terytorialnie ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania tej osoby, dokumentacj´ medycznà
przekazuje si´ tej jednostce, w trybie poufnym, za po-
kwitowaniem.

§ 4. 1. Lekarz przeprowadzajàcy okresowe badanie
lekarskie ustala cz´stotliwoÊç tych badaƒ, bioràc pod
uwag´ ocen´ stanu zdrowia osoby podlegajàcej okre-
sowemu badaniu lekarskiemu, stanowisko pracy,
wielkoÊç nara˝enia na py∏ azbestu, sta˝ pracy oraz
okres latencji.

2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza si´
na podstawie ksià˝eczki badaƒ profilaktycznych,
o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, nie rzadziej ni˝
co 3 lata.

3. Lekarz przeprowadzajàcy okresowe badanie le-
karskie wype∏nia:

1) dokumentacj´ medycznà, prowadzonà dla potrzeb
przeprowadzania okresowych badaƒ lekarskich
osób podlegajàcych tym badaniom, w tym kart´

badania, prowadzonà dla potrzeb sprawowania
nadzoru;

2) ksià˝eczk´ badaƒ profilaktycznych, o której mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy.

4. W dokumentach, o których mowa w ust. 3, nale-
˝y podaç termin nast´pnego okresowego badania le-
karskiego.

§ 5. 1. Okresowe badanie lekarskie koƒczy si´ orze-
czeniem lekarskim zawierajàcym ocen´ stanu zdrowia
osoby badanej.

2. Lekarz przeprowadzajàcy okresowe badanie le-
karskie wysy∏a kart´ badania, w terminie 14 dni od dnia
przeprowadzenia badania, do jednostki nadzorujàcej,
którà jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Je-
rzego Nofera w ¸odzi.

§ 6. 1. Jednostka nadzorujàca:

1) okreÊla szczegó∏owà metodyk´ badaƒ, o której
mowa w § 2 ust. 6, oraz zapewnia jednolità ocen´
radiogramów w ramach okresowych badaƒ lekar-
skich;

2) przeprowadza szkolenia dla lekarzy wykonujàcych
okresowe badania lekarskie, które obejmujà
w szczególnoÊci:

a) metodyk´ badaƒ, o której mowa w § 2 ust. 6,

b) sposób prowadzenia dokumentacji, o której
mowa w § 4 ust. 3 pkt 1;

3) udziela konsultacji lekarzom przeprowadzajàcym
okresowe badania lekarskie;

4) przekazuje lekarzom przeprowadzajàcym okreso-
we badania lekarskie niezb´dne informacje z reje-
stru, o którym mowa w pkt 7, w celu prawid∏owej
oceny nara˝enia na py∏ azbestu osoby podlegajà-
cej takiemu badaniu;

5) sprawuje nadzór nad podmiotami wykonujàcymi
okresowe badania lekarskie;

6) przeprowadza analiz´ danych zawartych w kar-
tach badaƒ w celu monitorowania sytuacji zdro-
wotnej osób podlegajàcych okresowym bada-
niom lekarskim;

7) prowadzi rejestr pracowników, o których mowa
w art. 7a ust. 1 ustawy.

2. Na wniosek osoby obj´tej rejestrem, o którym
mowa w ust. 1 pkt 7, nale˝y udost´pniç dane jej doty-
czàce z tego rejestru oraz z karty badania, o której mo-
wa w § 4 ust. 3 pkt 1.

3. Na wniosek pracodawcy, pracownika lub jego
przedstawiciela jednostka nadzorujàca udost´pnia
anonimowe zbiorcze informacje dotyczàce danego za-
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 sierpnia 2004 r. (poz. 1896)

ZAKRES BADA¡ UZUPE¸NIAJÑCYCH ORAZ INNYCH BADA¡ DIAGNOSTYCZNYCH

Badania uzupe∏niajàce Inne badania diagnostyczne

1) badanie laryngologiczne 1) tomografia komputerowa

2) badanie gazometryczne spoczynkowe 2) badanie gazometryczne wysi∏kowe

3) okreÊlenie zdolnoÊci dyfuzyjnej i podatnoÊci oddecho-
wej p∏uc

4) badanie cytologiczne plwociny

5) badanie ekg

k∏adu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, oraz
z kart badaƒ, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, oraz do-
kumentacja, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, osób
podlegajàcych okresowym badaniom lekarskim prze-
chowywane sà przez 40 lat po ustaniu nara˝enia na
dzia∏anie py∏ów azbestu.

5. Jednostka nadzorujàca przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zdrowia sprawozdanie z wyko-
nania okresowych badaƒ lekarskich zrealizowanych
na podstawie ustawy za dany rok kalendarzowy we-
d∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia w terminie do dnia
15 lutego nast´pnego roku.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, przed-
stawiane jest ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdro-
wia w celu oceny liczby i jakoÊci wykonanych okreso-
wych badaƒ lekarskich zrealizowanych na podstawie
ustawy.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych rozporzàdze-
niem majà zastosowanie przepisy dotyczàce przepro-
wadzania badaƒ lekarskich pracowników, zakresu pro-
filaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeƒ lekarskich wydawanych do celów przewi-
dzianych w Kodeksie pracy.

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

Minister Zdrowia: M. Balicki
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1999 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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