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w  n u m e r z e  m . i n . Urządzenia NO można dostosować 
w zakresie budowy do końca 2015 r. 
Do grudnia 2015 roku został wydłużony termin eksploatacji urządzeń NO, 
które były użytkowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 
ministra transportu z 20 września 2006 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 
(Dz.U. nr 181, poz. 1335 ze zm.), a nie spełniały wymagań w zakresie 
budowy.

Zmiana ta weszła w życie 30 czerwca 2014 r. na podstawie rozporządzenie ministra 
infrastruktury i rozwoju z 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urzą-
dzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 823).

Podstawa prawna
  rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 11 czerwca 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. 
2014 r. poz. 823),

  rozporządzenie ministra transportu z 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych (Dz.U. nr 181, poz. 1335 ze zm.).

Bezpieczne i ergonomiczne warunki 
pracy oraz bezpieczeństwo techniczne 
to wspólne cele CIOP i UDT 
11 lipca w Warszawie Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy i Urząd Dozoru Technicznego podpisały porozumienie 
o współpracy. Dotyczy ona wspólnych działań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa technicznego oraz kształtowania bezpiecznych 
i ergonomicznych warunków pracy.

Strony porozumienia będą współpracować miedzy innymi przy:
 organizacji informacyjnych kampanii społecznych,

 prowadzeniu projektów celowych, badawczych i rozwojowych w zakresie bezpieczeń-
stwa technicznego i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy,

 organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
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O D  R E D A K C J I
DRODZY CZYTELNICY!

Obuwie ochronne poza swoją kluczową rolą powinno 
charakteryzować się odpowiednimi właściwościami 
użytkowymi i higienicznymi. Komfort użytkowy stopy 
w obuwiu jest w znacznej mierze określony przez 
właściwości obuwia, które wpływają na zachowa-
nie równowagi bilansu cieplnego, a więc decydują   
o regulacji transportu ciepła i wilgoci między stopą 
a otoczeniem człowieka. Pośrednio jest wyrażony cha-
rakterystyką fizyczną mikroklimatu między skórą stopy 
a obuwiem. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, od cze-
go zależą właściwości higieniczne obuwia ochronnego, 
zapraszam do tematu numeru (str. 8–9).
Państwowa Inspekcja Pracy w 2013 roku skontrolo-
wała pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy 
164 hipermarkety oraz 517 mniejszych sklepów. 
Kontrole wykazały, co decyduje o najczęstszych nie-
prawidłowościach. Więcej na ten temat na str. 6–7.
Kleszcze mogą być nosicielami bakterii i wirusów 
powodujących bardzo groźne choroby. Z roku na rok 
powiększają one terytoria swojego występowania i dziś 
można je spotkać nawet na terenach miejskich. Infor-
macje dla pracodawcy o tym, jak ochronić podwład-
nych wykonujących pracę w miejscach potencjalnego 
występowania kleszczy, oraz dla pracowników, jak się 
przed nimi ustrzec - znajdują się na str. 12–13.
Na koniec polecam także lekturę stałego działu „BHP 
w pytaniach i odpowiedziach” (str. 15–16).

Serdecznie pozdrawiam,
życząc jednocześnie satysfakcjonującej lektury.
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Nowości BHP

Służby mundurowe mają nowy 
wykaz chorób i oceny procentowej 
uszczerbku na zdrowiu
1 lipca zaczął obowiązywać nowy wykaz chorób i norm oceny procentowej 
uszczerbku na zdrowiu oraz sposób jego ustalania dla funkcjonariuszy 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony 
Rządu.

Zostały one określone na podstawie art. 32 
ust. 2 ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o świad-
czeniach odszkodowawczych przysługują-
cych w razie wypadku lub choroby pozo-
stających w związku ze służbą (Dz.U. poz. 
616) w rozporządzeniu ministra spraw we-
wnętrznych z 26 czerwca 2014 r.  w sprawie 
ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjo-
nariuszy Policji, Straży Granicznej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony 
Rządu (Dz.U.  poz. 866).

W  wykazie norm oceny procentowej 
uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy 
określony został sposób ustalania stopnia 
uszczerbku na zdrowiu. Ustala się go na-
stępująco: 
 jeżeli nastąpiły utrata lub uszkodzenie 

organu, narządu albo układu, których 
funkcje były już upośledzone przed wy-
padkiem lub chorobą, stopień uszczerb-
ku na zdrowiu określa się jako różnicę 
między stopniem uszczerbku na zdro-
wiu po wypadku lub po przebyciu cho-
roby a stopniem upośledzenia istnieją-
cego wcześniej. Jeżeli nie jest możliwe 
określenie, w jakim stopniu funkcje or-
ganu, narządu albo układu były upośle-
dzone przed wypadkiem lub chorobą, 
przyjmuje się, że upośledzenia nie było;
 jeżeli nastąpiły wielomiejscowe uszko-

dzenia kończyny lub jej części, stopień 
uszczerbku na zdrowiu określa się jako 
sumę procentów uszczerbku ustalonych 
dla poszczególnych uszkodzeń, która 
nie może być wyższa niż procent 
uszczerbku przewidziany w przypadku 
utraty uszkodzonej kończyny lub jej czę-
ści;
 jeżeli wypadek lub choroba spowodo-

wały uszkodzenie kilku kończyn, narzą-
dów albo układów, ogólny stopień 
uszczerbku na zdrowiu określa się jako 
sumę procentów uszczerbku ustalonych 
dla poszczególnych uszkodzeń, która 
nie może przekraczać 100%;
 jeżeli procent uszczerbku na zdrowiu 

jest podany w wykazie norm oceny pro-
centowej uszczerbku na zdrowiu funk-

cjonariuszy z określeniem granic, przy 
ustalaniu stopnia uszczerbku na zdro-
wiu bierze się pod uwagę obraz klinicz-
ny, stopień uszkodzenia organu, narzą-
du albo układu oraz towarzyszące mu 
powikłania;
 jeżeli dla danego przypadku nie ma od-

powiedniej pozycji w wykazie norm oce-
ny procentowej uszczerbku na zdrowiu 
funkcjonariuszy, ocenia się ten przypa-
dek według pozycji najbardziej zbliżo-
nej; można przy tym ustalić stopień 
uszczerbku na zdrowiu jako procent niż-
szy lub wyższy od przewidywanej nor-
my oceny procentowej w danej pozycji, 
w zależności od różnicy między stanem 
ocenianym a stanem przewidzianym 
w odpowiedniej pozycji tego wykazu.

Szczegółowy wykaz norm oceny procento-
wej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariu-
szy przedstawia załącznik nr 2 do rozpo-
rządzenia w sprawie ustalania uszczerbku 
na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Biura Ochrony Rządu.

Wykaz chorób pozostających w związku 
z pełnieniem służby funkcjonariuszy za-
wiera 29 chorób. Należą do nich:
1)  zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich 

następstwa wywołane przez substancje 
chemiczne; 

2)  psychozy reaktywne oporne na leczenie;
3)  pylice płuc;
4)  organiczne zaburzenia psychiczne (po 

urazach czaszki, zatruciach, neuroin-
fekcjach);

5)  przewlekłe, trwałe obturacyjne zapale-
nie oskrzeli, które spowodowało trwałe 
upośledzenie sprawności wentylacyjnej 
płuc z obniżeniem natężonej objętości 
wydechowej pierwszosekundowej 
(FEV1) poniżej 60% wartości należnej, 
wywołane narażeniem na pyły lub gazy 
drażniące;

6)  astma oskrzelowa;
7)  zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie 

pęcherzyków płucnych: postać ostra 
i podostra postać przewlekła;
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 8)  ostre uogólnione reakcje alergiczne;
 9)  byssinoza;
10)  beryloza;
11)  choroby płuc wywołane pyłem metali 

twardych;
12)  alergiczny nieżyt nosa;
13)  zapalenie obrzękowe krtani o podłożu 

alergicznym;
14)  przedziurawienie przegrody nosa wy-

wołane substancjami o działaniu żrą-
cym lub drażniącym;

15)  przewlekłe choroby narządu głosu spo-
wodowane nadmiernym wysiłkiem gło-
sowym, trwającym co najmniej 15 lat: 

 –  guzki głosowe twarde, 
 –  wtórne zmiany przerostowe fałdów 

głosowych, 
 –  niedowład mięśni przywodzących 

i napinających fałdy głosowe z nie-
domykalnością fonacyjną głośni 
i trwałą dysfonią;

16)  choroby wywołane działaniem pro-
mieniowania jonizującego: 

 –  ostra choroba popromienna uogól-
niona po napromieniowaniu całego 
ciała lub przeważającej jego części, 

 –  ostra choroba popromienna o cha-
rakterze zmian zapalnych lub zapal-
no-martwiczych skóry i tkanki pod-
skórnej, 

 –  przewlekłe popromienne zapalenie 
skóry, przewlekłe uszkodzenie szpi-
ku kostnego, 

 –  zaćma popromienna, 
 –  nowotwory złośliwe z prawdopodo-

bieństwem indukcji przekraczają-
cym 10%;

17)  nowotwory złośliwe powstałe w na-
stępstwie działania czynników wystę-
pujących  w środowisku służby, uzna-
nych za rakotwórcze u ludzi: 

 –  rak płuca, 
 –  rak oskrzela, 
 –  międzybłoniak opłucnej albo 

otrzewnej, 
 –  nowotwór układu krwiotwórczego,
 –  nowotwór skóry, 
 –  nowotwór pęcherza moczowego,
 –  nowotwór wątroby, 
 –  rak krtani, 
 –  nowotwór nosa i zatok przynoso-

wych;
18)  choroby skóry:  
 –  alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, 
 –  kontaktowe zapalenie skóry z po-

drażnienia, 
 –  trądzik olejowy, 
 –  smarowy lub chlorowy o rozległym 

charakterze, drożdżakowe zapalenie 
skóry rąk u osób wykonujących służ-

bę w warunkach sprzyjających roz-
wojowi drożdżaków chorobotwór-
czych, 

 –  grzybice skóry u osób stykających 
się z materiałem biologicznym po-
chodzącym od zwierząt, 

 –  fotodermatozy zawodowe;
19)  przewlekłe choroby układu ruchu wy-

wołane sposobem wykonywania czyn-
ności służbowych: 

 –  przewlekłe zapalenie ścięgna i jego 
pochewki, 

 –  przewlekłe zapalenie kaletki maziowej, 
 –  przewlekłe uszkodzenie łękotki 

u osób wykonujących czynności 
służbowe w pozycji kucznej lub klę-
czącej, 

 –  przewlekłe zapalenie okołostawowe 
barku, przewlekłe zapalenie nad-
kłykcia kości ramiennej  zmęcze-
niowe złamanie kości martwica ko-
ści nadgarstka;

20)  przewlekłe choroby obwodowego ukła-
du nerwowego wywołane sposobem 
wykonywania czynności służbowych: 

 –  zespół cieśni w obrębie nadgarstka, 
zespół kanału Guyona,  

 –  zespół rowka nerwu łokciowego,
 –  uszkodzenie nerwu strzałkowego 

wspólnego u osób wykonujących 
służbę w pozycji kucznej;

21)  obustronny trwały ubytek słuchu typu 
ślimakowego lub czuciowo-nerwowe-
go spowodowany hałasem, wyrażony 
podwyższeniem progu słuchu co naj-
mniej o 45 dB w uchu lepiej słyszącym, 
obliczony jako średnia arytmetyczna 
dla częstotliwości audiometrycznych 
1,2 i 3 kHz;

22)  zespół wibracyjny: 
 –  postać naczyniowo-nerwowa,
 –  postać kostno-stawowa, 
 –  postać mieszana: naczyniowo-ner-

wowa i kostno-stawowa;
23)  choroby wywołane służbą w warun-

kach zmiennego ciśnienia atmosfe-
rycznego lub wywołane działaniem 
przeciążeń grawitacyjnych (przyspie-
szeń):

 –  choroba dekompresyjna, 
 –  urazy ciśnieniowe, 
 –  następstwa oddychania mieszani-

nami gazowymi pod zwiększonym 
ciśnieniem;

24)  choroby wywołane działaniem wyso-
kich albo niskich temperatur otoczenia:  

 –  udar cieplny albo jego następstwa, 
wyczerpanie cieplne albo jego na-
stępstwa, 

 –  odmroziny;

25)  choroby układu wzrokowego wywoła-
ne czynnikami fizycznymi, chemicz-
nymi lub biologicznymi:  

 –  alergiczne zapalenie spojówek, 
 –  ostre zapalenie spojówek wywołane 

promieniowaniem nadfioletowym, 
 –  epidemiczne wirusowe zapalenie 

spojówek lub rogówki, 
 –  zwyrodnienie rogówki wywołane 

czynnikami drażniącymi, 
 –  zaćma wywołana działanie promie-

niowania podczerwonego lub dłu-
gofalowego nadfioletowego, 

 –  centralne zmiany zwyrodnieniowe 
siatkówki i naczyniówki wywołane 
krótkofalowym promieniowaniem 
podczerwonym lub promieniowa-
niem widzialnym z obszaru widma 
niebieskiego;

26)  choroby zakaźne lub pasożytnicze albo 
ich następstwa: 

 –  wirusowe zapalenie wątroby, 
 –  borelioza,  
 –  gruźlica,  
 –  bruceloza, 
 –  pełzakowica, 
 –  zimnica, 
 –  inne choroby zakaźne lub pasożyt-

nicze, w tym choroby powstałe w wy-
niku powikłań szczepień ochron-
nych, wykonanych w związku ze służ-
bą na określonym stanowisku, 

 –  zapalenie mięśnia sercowego, 
 –  wsierdzia, osierdzia w przebiegu cho-

rób o etiologii bakteryjnej, wirusowej 
lub pasożytniczej;

27)  PTSD/STSW – bez kryterium czasu 
służby (zespół stresu pourazowego);

28)  nadciśnienie tętnicze z powikłaniami 
wielonarządowymi;

29)  żylaki podudzi z trudno gojącymi się 
owrzodzeniami.

Szczegółowo zostawały one przedstawione 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w spra-
wie ustalania uszczerbku na zdrowiu funk-
cjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony 
Rządu.

Podstawa prawna:
–  ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o świadcze-

niach odszkodowawczych przysługujących 
w razie wypadku lub choroby pozostających 
w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616),

–  rozporządzenie ministra spraw wewnętrz-
nych z 26 czerwca 2014 r. w sprawie 
ustalania uszczerbku na zdrowiu 
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu (Dz.U. poz. 616).
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