
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r.

Poz. 141

RozpoRządzenie
MinistRa zdRowia1)

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy  
i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania państwowej inspekcji sanitarnej, 
wojskowej inspekcji sanitarnej, państwowej inspekcji sanitarnej Ministerstwa spraw wewnętrznych,  

inspekcji weterynaryjnej, wojskowej inspekcji weterynaryjnej i inspekcji ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz 
innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej 
oraz Inspekcji Ochrony Środowiska;

2) sposób udostępniania danych, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanych dalej „danymi”, oraz okres ich przechowywania.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Dane są udostępniane:

1) do wglądu w miejscu ich przechowywania;

2) przez przekazanie kopii w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

§ 4. Dane są przechowywane przez okres 5 lat.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, 
poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723 oraz 
z 2012 r. poz. 892.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 18 stycznia 2013 r. (poz. 141)

WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH WYSTĘPUJĄCYCH WŚRÓD ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY 
I PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORAZ INNYCH OSÓB OBJĘTYCH ZAKRESEM DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ 
INSPEKCJI SANITARNEJ, WOJSKOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ, PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ 

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ, WOJSKOWEJ INSPEKCJI 
WETERYNARYJNEJ ORAZ INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

1) bąblowica i wągrzyca;

2)  biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2;

3)  błonica;

4)  borelioza z Lyme;

5)  bruceloza;

6)  chlamydiozy i inne zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego;

7)  cholera;

8)  choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;

9)  czerwonka bakteryjna;

10) dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi;

11)  dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;

12)  dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;

13)  dżuma;

14)  giardioza;

15)  gorączka Q;

16)  gruźlica i inne mikobakteriozy;

17)  grypa (w tym grypa ptaków u ludzi);

18)  inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;

19)  inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

20)  inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;

21)  inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae;

22)  jersinioza;

23)  kampylobakterioza;

24)  kiła;

25)  kryptosporydioza;

26)  krztusiec;

27)  legioneloza;

28)  leptospirozy;

29)  listerioza;

30)  nagminne zapalenie przyusznic (świnka);
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31)  nosacizna;

32)  odra;

33)  ornitozy;

34)  ospa prawdziwa;

35)  ospa wietrzna;

36)  ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo;

37)  płonica;

38)  pryszczyca;

39)  różyczka i zespół różyczki wrodzonej;

40)  rzeżączka;

41)  salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C oraz zakażenia przez 
nie wywołane;

42)  tężec;

43)  toksoplazmoza wrodzona;

44)  tularemia;

45)  wąglik;

46)  wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;

47)  wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby;

48)  włośnica;

49)  wścieklizna;

50)  zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;

51)  zakażenia szpitalne;

52)  zakażenia wirusem zachodniego Nilu;

53)  zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS);

54)  zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;

55)  zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);

56)  zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC);

57)  zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);

58)  zimnica (malaria)




