
M.P.96.7.84
1997-09-02 zm.wyn.z Dz.U.96.61.283 art.140 ust.1, art.140 ust.2

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 grudnia 1995 r.

w sprawie ustalenia wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie 
Więziennej, z tytułu których przysługują renty i odszkodowania.* 

(M.P. z dnia 31 stycznia 1996 r.)

Na  podstawie  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  18  lutego  1994  r.  o  zaopatrzeniu  emerytalnym 
funkcjonariuszy  Policji,  Urzędu  Ochrony  Państwa,  Straży  Granicznej,  Państwowej  Straży  Pożarnej  i 
Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17), art. 96 ustawy z dnia 
10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 
1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 105, poz. 453, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 i Nr 105, 
poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163) oraz art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o 
odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i  chorób pozostających w związku ze służbą w 
Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 
181 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby 
w Służbie Więziennej, powodujących inwalidztwo w związku ze służbą, z tytułu których przysługują renty i 
odszkodowania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wykaz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby w Służbie Więziennej, lecz 
uległy  pogorszeniu  lub  ujawniły  się  w  czasie  trwania  służby  wskutek  szczególnych  właściwości  lub 
warunków służby, z tytułu których przysługują renty, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1977 r. w sprawie wykazu 
chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami Służby Więziennej, z tytułu 
których przysługują odszkodowanie i renty (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości nr 7, poz. 29 i z 1979 r, 
nr 1, poz. 3).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki

Załącznik nr 1

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB 
WARUNKAMI SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ, Z TYTUŁU KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ RENTY I 

ODSZKODOWANIA
 Lp. Nazwa choroby Szczególne właściwości i warunki

służby wywołujące chorobę

 1 Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami
chemicznymi oraz następstwa zatruć

Służba narażająca na działanie
szkodliwych dla zdrowia substancji
chemicznych lub gazów spalinowych

 2 Pylica płuc Służba narażająca na wdychanie pyłów
mogących spowodować zwłóknienie



tkanki płucnej

 3 Przewlekłe choroby układu oddechowego
powstałe w następstwie działania
substancji toksycznych, drażniących,
uczulających (alergenów) lub czynników
mechanicznych (nasilone wydechy)

Służba narażająca na działanie
substancji toksycznych, drażniących
lub uczulających

 4 Choroby: popromienna, narządu wzroku,
skóry i nowotwory wywołane
promieniowaniem jonizującym i
substancjami promieniotwórczymi

Służba narażająca na działanie
promieniowania jonizującego i
substancji promieniotwórczych

 5 Trwałe uszkodzenie zdrowia spowodowane
działaniem pola elektromagnetycznego

Służba narażająca na działanie pola
elektromagnetycznego

 6 Odmrożenia lub trwałe skutki odmrożeń Służba w warunkach działania ujemnych
temperatur

 7 Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i
ruchowym wywołane działaniem drgań
mechanicznych (zespół wibracyjny)

Służba narażająca na działanie drgań
mechanicznych (wibracje)

 8 Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe
w warunkach służby związanej z wymuszoną
postawą ciała, nadmiernym przeciążeniem i
mikrourazami; złamania powolne, zapalenie
pochewek ścięgnistych i kaletek
maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia
łękotek, zmiany zapalne mięśni i
przyczepów ścięgnistych, martwica kości
nadgarstka i uszkodzenie krążka
międzykręgowego, przeciążeniowe zmiany
zwyrodnieniowe

Służba wymagająca długotrwałego
obciążenia ograniczonych grup mięśni,
wymuszonej postawy ciała lub
narażająca na częste powtarzające się
mikrourazy albo powodująca ucisk na
pnie nerwów oraz inne prace
narażające na stały ucisk i nadmierne
obciążenie aparatu kostno-stawowego

 9 Choroby narządu wzroku wywołane
zawodowymi czynnikami fizycznymi lub
chemicznymi
Uwaga: Zmiany wywołane działaniem
promieniowania jonizującego należy
kwalifikować według lp. 4

Służba narażająca na długotrwałe
działanie promieniowania
podczerwonego, nadfioletowego, pola
elektromagnetycznego oraz na
działanie drażniących substancji
chemicznych, a także praca przy
obsłudze elektronicznych monitorów
ekranowych

 10 Uszkodzenie narządu słuchu związane z
narażeniem na działanie nadmiernego
hałasu lub dźwięków o wysokich lub
niskich częstotliwościach

Służba narażająca na działanie hałasu
o dużej intensywności lub dźwięków o
wysokich lub niskich częstotliwościach

 11 Przewlekłe schorzenia krtani (niedowłady
strun głosowych, guzki śpiewacze)

Służba związana z długotrwałym,
nadmiernym obciążeniem narządu głosu

 12 Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych
spowodowane warunkami służby

Służba narażająca na styczność z
substancjami drażniącymi lub



Uwaga: Zmiany o charakterze złośliwym
należy kwalifikować według lp. 13, zmiany
wywołane działaniem promieniowania
jonizującego według lp. 4, a choroby
zakaźne, inwazyjne (pasożytnicze) według
lp. 14

uczulającymi

 13 Nowotwory złośliwe, powstałe w
następstwie działania czynników
rakotwórczych

Służba narażająca na działanie
czynników rakotwórczych występujących
w środowisku pracy

 14 Choroby zakaźne i inwazyjne, jak np.
wąglik, bruceloza, promienica, drożdżyca,
aspergiloza, robaczyce, pełzakowice

Służba związana z narażeniem na
styczność z materiałem zakaźnym lub
zakaźnie chorymi

 15 Ostry zespół przegrzania i jego następstwa Służba w warunkach znacznego
dyskomfortu cieplnego

 16 Psychozy reaktywne oporne na leczenie,
powstałe w szczególnych warunkach służby
w Służbie Więziennej

Służba na stanowiskach wymagających
szczególnego napięcia psychicznego,
ostre i przewlekłe urazy psychiczne
spowodowane zdarzeniami powstałymi w
czasie pełnienia służby

 17 Żylaki podudzi z trudno gojącymi się
owrzodzeniami

Służba wymagająca długotrwałego
przebywania w pozycji wymuszonej

 

Załącznik nr 2

WYKAZ CHORÓB I SCHORZEŃ, KTÓRE ISTNIAŁY PRZED PRZYJĘCIEM DO SŁUŻBY, LECZ 
ULEGŁY POGORSZENIU LUB UJAWNIŁY SIĘ WSKUTEK SZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI LUB 

WARUNKÓW SŁUŻBY, Z TYTUŁU KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ RENTY
 
Lp. Nazwa choroby

Szczególne właściwości i warunki służby
powodujące pogorszenie stanów chorobowych
w czasie trwania służby

 1 2 3

 1 Gruźlica Służba w trudnych warunkach
atmosferycznych i polowych lub
niekorzystne warunki zakwaterowania,
sprzyjające zachorowaniu itp.

 2 Choroba reumatyczna, reumatoidalne
zapalenie stawów, zapalenie
zesztywniające stawów kręgosłupa,
choroba zwyrodnienia stawów

Długotrwała służba związana z
niekorzystnym oddziaływaniem środowiska
pracy lub narażająca stale na urazy
mechaniczne oraz ujemne wpływy
atmosferyczne



 3 Przewlekłe schorzenia układu
oddechowego powodujące trwałe
upośledzenie stanu zdrowia

Długotrwała służba w szkodliwych dla
zdrowia warunkach ujemnego oddziaływania
na ustrój wpływów atmosferycznych lub
środowiska pracy

 4 Przewlekłe stany zapalne nerwów
(czaszkowych, obwodowych,
rdzeniowych) oraz nerwobóle

Długotrwała służba w niekorzystnych dla
zdrowia warunkach środowiska pracy oraz
narażająca na ujemne wpływy
atmosferyczne, oziębienie itp.

 5 Choroba wrzodowa żołądka lub
dwunastnicy oraz przewlekły nieżyt
żołądka lub jelit

Długotrwała służba w warunkach dużego
napięcia nerwowego, zwiększonej
odpowiedzialności i nieregularnego trybu
odżywiania się

 6 Przewlekłe zapalenie nerek Długotrwała służba w warunkach dłuższego
oziębienia ustroju i działania wilgoci

 7 Choroba wieńcowa, a także zaburzenia
rytmu serca i zawał mięśnia sercowego

Długotrwała służba na odpowiedzialnych
stanowiskach, powodująca napięcie nerwowe
oraz związana z nienormowanym czasem
służby

 8 Zapalenie mięśnia sercowego w
przebiegu chorób infekcyjnych (o
etiologii wirusowej, bakteryjnej lub
pasożytniczej) i osierdzia w
przebiegu tych chorób

Służba w warunkach długotrwałego
narażenia na ujemne wpływy atmosferyczne
usposabiające do powstania chorób
infekcyjnych lub w niekorzystnych
warunkach pełnienia służby

 9 Nadciśnienie tętnicze nie poddające
się leczeniu w warunkach służby i
powikłania w jego przebiegu

Długotrwała służba w warunkach dużego
napięcia nerwowego, zwiększonej
odpowiedzialności, nienormowanego czasu
służby

 10 Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń
- choroba Bürgera

Długotrwała służba w warunkach znacznego
ochłodzenia atmosferycznego

 11 Encefalopatie różnego pochodzenia (po
urazach czaszki, zatruciach, po
neuroinfekcjach) przebiegające pod
postacią zaburzeń o obrazie nerwicy,
zespołu nerwicowego lub
charakteropatii

Długotrwała służba związana z
nienormowanym czasem służby,
długotrwałymi i częstymi stanami napięć
emocjonalnych; mikrourazy czaszki i
zatrucia nadprogowe (np. spalinami),
wywołujące ujawnienie lub zaostrzenie
kompensowanych dotychczas wad
psychicznych i usposabiające do
nawarstwiania reakcji nerwicowych

 12 Przewlekłe nerwice Długotrwała służba na odpowiedzialnych
stanowiskach w warunkach napięcia
nerwowego, nienormowanego czasu służby;
ostre lub przewlekłe powtarzające się
urazy psychiczne. Służba na innych
stanowiskach wykonywana w warunkach
stresu psychicznego, na stanowiskach



wymagających nienormowanej, długotrwałej
i wyczerpującej pracy umysłowej, a także
na stanowiskach wymagających ciężkiego
wysiłku u osób z istniejącą
niewydolnością wieńcową

 


