
ZARZĄDZENIE Nr 3 0 l2015 

STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia ......(k Um

w sprawie zasad postępowania w przy pad ku występowania 
chorób zawodowych i podejrzeń o choroby zawodowe 

w Starostwie Pow iatowym w Łowiczu

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595. zm.: poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072). w związku z art. 235. 
art. 2351, art. 2352. art. 236. art. 237. art. 2371 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i poz. 1662), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105. poz. 869. 
zm. z 2012 r. poz. 662) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. 
w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1379) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam „Zasady postępowania w przypadku występowania chorób zawodowych 
i podejrzeń o choroby zawodowe w Starostwie Powiatowym w Łowiczu*’, w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Łowickiego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2015 r.

-u M-1619

SEKKKTAKZ





Załącznik
do Zarządzenia Nr ¿9/2015
Starosty Łowickiego 
z dnia

Zasady postępowania w przypadku występowania chorób zawodowych 
i podejrzeń o choroby zawodowe w Starostwie Pow iatowym w Łowiczu

1. Cci
Celem zasad jest określenie postępowania jeżeli u pracownika Starostwa Powiatowego
w Łowiczu zostanie rozpoznana choroba zawodowa lub zostanie powzięte podejrzenie takiej
choroby.

2. Zakres
Zasady swoim zakresem obejmują i dotyczą wszystkich pracowników Starostwa
Powiatowego w Łowiczu.

3. Postanowienia ogólne
1) Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, 

jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie, lub z wysokim 
prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników 
szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub albo w związku 
ze sposobem wykonywania pracy zwanych narażeniem zawodowym.

2) Rozpoznanie choroby może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika w okresie 
jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim 
narażeniu, jednak muszą wystąpić udokumentowane objawy chorobowe w okresie 
ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

3) Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej oraz skierowania na badania w celu 
wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej 
rozpoznania może dokonać:

a) lekarz,
b) lekarz dentysta.

4) Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może także dokonać pracownik lub były 
pracownik. Były pracownik zgłasza dowolnemu lekarzowi, natomiast pracownik 
pracujący lekarzowi sprawującemu nad nim profilaktyczna opiekę zdrowotną.

5) Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się do:
a) właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
b) właściwego okręgowego inspektora pracy.

6) Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się na formularzu, którego wzór 
określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu 
dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1379)



7) Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny po otrzymaniu zgłoszenia kieruje 
pracownika lub byłego pracownika na badanie w celu wydania orzeczenia 
o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania.

8) Pracodawca prowadzi rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie 
choroby. Wzór rejestru stanowi Załącznik do niniejszych zasad.

STAROST i L ŁOWICKI



Załącznik
do Zasad postępowania w przypadku występowania chorób zawodowych i podejrzeń 
o choroby zawodowe w Starostwie Powiatowym w Łowiczu 
ustalonych Zarządzeniem N r . .«$<2/2015 
Starosty Łowickiego ^
z dnia .. KO.. .fffd jK .. . .F&?.IĆ>./QCL4

REJESTR ZACHOROWAŃ NA CHOROBY ZAWODOWE I PODEJRZEŃ O TAKIE CHOROBY
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