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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2004 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o s∏u˝bie medycyny pracy
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
2) ustawà z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa
paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz. U.
Nr 84, poz. 948),
3) ustawà z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63,
poz. 634 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020),
4) ustawà z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 1194),
5) ustawà z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1145 oraz
z 2003 r. Nr 208, poz. 2020),
6) ustawà z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o s∏u˝bie medycyny pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1938),
7) ustawà z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 19 maja 2004 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 25 i 26 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593), które
stanowià:
„Art. 25. 1. Rady nadzorcze wojewódzkich oÊrodków medycyny pracy prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy, w terminie 3 miesi´cy od tego
dnia, dostosujà statuty oÊrodków do

warunków ich funkcjonowania okreÊlonych w ustawie i przedstawià je do
zatwierdzenia w∏aÊciwym wojewodom.
2. Je˝eli na obszarze województwa nie
utworzono wojewódzkiego oÊrodka
medycyny pracy, wojewoda utworzy
taki oÊrodek lub zawrze porozumienie
w sprawie utworzenia mi´dzywojewódzkiego oÊrodka medycyny pracy,
zgodnie z art. 16, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
3. Kierownicy wojewódzkich oÊrodków
medycyny pracy prowadzàcych dzia∏alnoÊç w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, niespe∏niajàcy warunku okreÊlonego w art. 15 ust. 2, mogà pe∏niç t´
funkcj´ do zakoƒczenia okresu, na jaki
zostali powo∏ani, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 2 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
Art. 26. 1. Podmioty, o których mowa w art. 10,
prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy dzia∏alnoÊç z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, dokonajà jej
zg∏oszenia w terminie 2 miesi´cy od
tego dnia w wojewódzkim oÊrodku
medycyny pracy w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce wykonywania tej dzia∏alnoÊci.
2. W razie braku wojewódzkiego oÊrodka
medycyny pracy, zg∏oszenie, o którym
mowa w ust. 1, powinno zostaç dokonane w terminie 2 miesi´cy od dnia
utworzenia wojewódzkiego lub mi´dzywojewódzkiego oÊrodka.”;
2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
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„Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

3) art. 83 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948), który stanowi:

1) art. 1 pkt 39 lit. a) i b) i art. 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r.,

„Art. 83. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) rozdzia∏u 7, art. 65—67, art. 70, które
wchodzà w ˝ycie w terminie, o którym
mowa w art. 8 ust. 3,

2) art. 1 pkt 50 lit. d), pkt 54 lit. a), c) i h),
art. 2 pkt 9 oraz art. 3 pkt 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.,

2) art. 69 pkt 10, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 31 grudnia 2000 r.,

3) art. 6 i 13, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 2003 r.,

3) art. 69 pkt 9 i pkt 21 oraz art. 74, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.,

4) art. 5 i 9, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r.”;

4) art. 71, który wchodzi w ˝ycie w terminie, o którym mowa w art. 8 ust. 3, jednak nie wczeÊniej ni˝ dnia 2 stycznia
2001 r.”;

6) art. 15 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135,
poz. 1145), który stanowi:
„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

4) art. 61 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach
zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63,
poz. 634), który stanowi:

1) art. 1 pkt 9 wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.,

„Art. 61. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

2) art. 1 pkt 12 wchodzi w ˝ycie z dniem
10 listopada 2002 r.,

1) (uchylony),a)

3) (uchylony).c)”;

2)b)

art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2—4, art. 30
oraz art. 48 ust. 1 w zakresie wprowadzania zasad systemu HACCP obowiàzujà od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”;

7) art. 4 ustawy z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o s∏u˝bie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1938), który
stanowi:

5) art. 31 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie
ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy
wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194), który stanowi:
———————

8) art. 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966), który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z tym ˝e art. 33 ust. 1
pkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 55, art. 69
pkt 5, art. 97, art. 98, art. 99 i art. 100
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”.

a)

Przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy z dnia 30 paêdziernika
2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 208, poz. 2020), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 grudnia 2003 r.
b) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku a.

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy
———————
c)

Przez art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku a.

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2004 r.
(poz. 1317)

USTAWA
z dnia 27 czerwca 1997 r.
o s∏u˝bie medycyny pracy
Art. 1. W celu ochrony zdrowia pracujàcych przed
wp∏ywem niekorzystnych warunków zwiàzanych ze
Êrodowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania,

a tak˝e w celu sprawowania profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracujàcymi tworzy si´ s∏u˝b´ medycyny pracy.
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Art. 2.1) 1. Zadania s∏u˝by medycyny pracy wykonujà: lekarze, piel´gniarki, psycholodzy i inne osoby
o kwalifikacjach zawodowych niezb´dnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadaƒ tej s∏u˝by.
2. Jednostkami organizacyjnymi s∏u˝by medycyny
pracy sà:
1) jednostki podstawowe:
a) zak∏ady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujàcymi,
b) jednostki organizacyjne zak∏adów opieki zdrowotnej wydzielone w celu realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujàcymi,
c) lekarze wykonujàcy indywidualnà praktyk´ lekarskà, indywidualnà specjalistycznà praktyk´
lekarskà lub wykonujàcy zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej
— zwane dalej „podstawowymi jednostkami s∏u˝by medycyny pracy”;
2) wojewódzkie oÊrodki medycyny pracy.
3. Zadania s∏u˝by medycyny pracy realizujà, w zakresie i na zasadach okreÊlonych w ustawie:
1) piel´gniarki wykonujàce indywidualnà praktyk´
piel´gniarskà, indywidualnà specjalistycznà praktyk´ piel´gniarskà, grupowà praktyk´ piel´gniarskà, z wy∏àczeniem zadaƒ, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a—e, g i h oraz pkt 3;
2) psycholodzy oraz osoby o kwalifikacjach, o których mowa w ust. 1, w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Poz. 1317

2) pracujàcym — nale˝y przez to rozumieç osoby wymienione w art. 5 ust. 1 i 3;
3) pracodawcy — nale˝y przez to rozumieç jednostk´
organizacyjnà, choçby nie posiada∏a osobowoÊci
prawnej, a tak˝e osob´ fizycznà — je˝eli podmioty
te zatrudniajà pracowników — lub b´dàcy odpowiednikiem pracodawcy podmiot stosunku s∏u˝bowego;
4) ryzyku zawodowym — nale˝y przez to rozumieç
mo˝liwoÊç wystàpienia niepo˝àdanych, zwiàzanych z wykonywanà pracà zdarzeƒ powodujàcych
straty, w szczególnoÊci niekorzystnych skutków
zdrowotnych b´dàcych wynikiem zagro˝eƒ zawodowych wyst´pujàcych w Êrodowisku pracy lub
zwiàzanych ze sposobem wykonywania pracy;
4a) (uchylony);2)
5) ustawie o zak∏adach opieki zdrowotnej — nale˝y
przez to rozumieç ustaw´ z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121,
poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115,
z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935,
z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88,
poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193,
Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384
i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152,
Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223,
poz. 2215).

4. Zadania s∏u˝by medycyny pracy realizujà, w zakresie i na zasadach okreÊlonych w ustawie, tak˝e jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne
uczelni medycznych, prowadzàce dzia∏alnoÊç w dziedzinie medycyny pracy.

Art. 5. 1. S∏u˝ba medycyny pracy realizuje zadania
okreÊlone w ustawie w odniesieniu do:

Art. 3. Osoby realizujàce zadania s∏u˝by medycyny
pracy przy wykonywaniu czynnoÊci zawodowych sà
niezale˝ne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie
realizujà zadania tej s∏u˝by.

3) osób wykonujàcych prac´ na podstawie umowy
o prac´ nak∏adczà;

Art. 4. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) profilaktycznej opiece zdrowotnej — nale˝y przez
to rozumieç ogó∏ dzia∏aƒ zapobiegajàcych powstawaniu i szerzeniu si´ niekorzystnych skutków
zdrowotnych, które w sposób bezpoÊredni lub poÊredni majà zwiàzek z warunkami albo charakterem pracy;
———————
1)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 paêdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o s∏u˝bie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 199,
poz. 1938), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 25 grudnia
2003 r.

1) pracowników;
2) osób pozostajàcych w stosunku s∏u˝bowym;

3a) (uchylony);3)
4)4) kandydatów do szkó∏ ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wy˝szych, uczniów tych
———————
2)

Dodany przez art. 56 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U.
Nr 63, poz. 634), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 wrzeÊnia
2001 r.; uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
3) Dodany przez art. 56 pkt 2 lit. a ustawy wymienionej w odnoÊniku 2 jako pierwsza; uchylony przez art. 1 pkt 3
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
4) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 14 ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty,
ustawy — Przepisy wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 21 paêdziernika 2001 r.
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szkó∏ oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej
nauki zawodu sà nara˝eni na dzia∏anie czynników
szkodliwych, ucià˝liwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia;

a) rozpoznawanie i ocen´ czynników wyst´pujàcych w Êrodowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, mogàcych mieç ujemny wp∏yw
na zdrowie,

5) uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów sà nara˝eni na dzia∏anie czynników
szkodliwych, ucià˝liwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia;

b) rozpoznawanie i ocen´ ryzyka zawodowego
w Êrodowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujàcych o mo˝liwoÊci wystàpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych b´dàcych jego nast´pstwem,

6) osób Êwiadczàcych prac´ w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoÊci w zak∏adach karnych,
przebywania w aresztach Êledczych lub wykonujàcych prac´ w ramach kary ograniczenia wolnoÊci.

c) udzielanie pracodawcom i pracujàcym porad
w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy;

2. Obowiàzek obj´cia profilaktycznà opiekà zdrowotnà spoczywa na:

2) sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracujàcymi, w szczególnoÊci przez:
a) wykonywanie badaƒ wst´pnych, okresowych
i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,

1) pracodawcach — w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 1—3;

b) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,

2) szkole lub szkole wy˝szej — w odniesieniu do osób
wymienionych w ust. 1 pkt 4;

c) ocen´ mo˝liwoÊci wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzgl´dniajàcà stan zdrowia
i zagro˝enia wyst´pujàce w miejscu pracy lub
nauki,

3) jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów
doktoranckich — w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 5;
4) podmiocie zatrudniajàcym — w odniesieniu do
osób wymienionych w ust. 1 pkt 6.

d)7) prowadzenie dzia∏alnoÊci konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii
zawodowej,

2a. (uchylony).5)

e) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne
choroby zwiàzane z wykonywanà pracà,

3. Profilaktycznà opiekà zdrowotnà s∏u˝by medycyny pracy obejmuje si´, na ich wniosek:

f)8) wykonywanie szczepieƒ ochronnych, o których
mowa w art. 17 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach
(Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959),

1) osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà na
w∏asny rachunek i osoby z nimi wspó∏pracujàce;
2) osoby wykonujàce prac´ na innej podstawie ni˝
stosunek pracy, z wyjàtkiem osób wymienionych
w ust. 1 pkt 3;
3) rolników indywidualnych i pracujàcych z nimi domowników oraz cz∏onków spó∏dzielni produkcji
rolnej;

g) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujàcych zaliczanych do grup szczególnego ryzyka,
a zw∏aszcza osób wykonujàcych prac´ w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, m∏odocianych, niepe∏nosprawnych oraz
kobiet w wieku rozrodczym i ci´˝arnych,

4) by∏ych pracowników oraz osoby, które wykonywa∏y prac´ na innej podstawie ni˝ stosunek pracy,
a tak˝e osoby, które pozostawa∏y w stosunku s∏u˝bowym.

h) wykonywanie badaƒ umo˝liwiajàcych wczesnà
diagnostyk´ chorób zawodowych i innych chorób zwiàzanych z wykonywanà pracà;

4. (uchylony).6)
Art. 6. 1. S∏u˝ba medycyny pracy jest w∏aÊciwa do
realizowania zadaƒ z zakresu:
1) ograniczania szkodliwego wp∏ywu pracy na zdrowie, w szczególnoÊci przez:

———————

3) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzonà patologià zawodowà;
4) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nag∏ych zachorowaniach i wypadkach,
które wystàpi∏y w miejscu pracy, s∏u˝by lub pobierania nauki;

5)

Dodany przez art. 56 pkt 2 lit. b ustawy wymienionej w odnoÊniku 2 jako pierwsza; uchylony przez art. 1 pkt 3
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
6) Dodany przez art. 56 pkt 2 lit. c ustawy wymienionej w odnoÊniku 2 jako pierwsza; uchylony przez art. 1 pkt 3
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
7)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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5) inicjowania i realizowania promocji zdrowia,
a zw∏aszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikajàcych z oceny stanu zdrowia pracujàcych;
6) inicjowania dzia∏aƒ pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy
w ich realizacji, a w szczególnoÊci w zakresie:
a) informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
b) wdra˝ania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników nale˝àcych do grup szczególnego ryzyka,
c) tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,
d) wdra˝ania programów promocji zdrowia,
e) organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej;
7) prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników,
a zw∏aszcza wyst´powania chorób zawodowych
i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy;
8) gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o nara˝eniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób obj´tych profilaktycznà opiekà zdrowotnà;
9) (uchylony).9)
2.10) W stosunku do osób wykonujàcych prac´ na
podstawie innej ni˝ stosunek pracy s∏u˝ba medycyny
pracy wykonuje zadania okreÊlone w ust. 1.
3. W stosunku do osób wymienionych w art. 5
ust. 1 pkt 4 i 5 s∏u˝ba medycyny pracy wykonuje zadania okreÊlone w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz — odpowiednio
— w pkt 3—8.
4. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia11), okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres, w jakim s∏u˝ba medycyny pracy wykonuje zadania wobec osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 6.
5.12) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia11), w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty
i wychowania oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
szkolnictwa wy˝szego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i tryb badaƒ lekarskich osób wymienionych
w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz sposób dokumentowania
tych badaƒ.
———————
9)

10)
11)
12)

Dodany przez art. 56 pkt 3 lit. a ustawy wymienionej
w odnoÊniku 2 jako pierwsza; uchylony przez art. 1 pkt 4
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 56 pkt 8 ustawy wymienionej w odnoÊniku 2 jako pierwsza.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 56 pkt 3 lit. b ustawy
wymienionej w odnoÊniku 2 jako pierwsza.
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6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia11) okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i tryb sprawowania
przez s∏u˝b´ medycyny pracy profilaktycznej opieki
zdrowotnej w stosunku do osób wymienionych
w art. 5 ust. 3, obj´tych tà opiekà na ich wniosek.
7. (uchylony).13)
Art. 7.14) 1. S∏u˝ba medycyny pracy, wykonujàc
swoje zadania, wspó∏dzia∏a z:
1) pracodawcami i ich organizacjami;
2) pracownikami i ich przedstawicielami, a zw∏aszcza
ze zwiàzkami zawodowymi;
3) lekarzami udzielajàcymi pracujàcym Êwiadczeƒ
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
4) Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kasà Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego i Pe∏nomocnikiem Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych,
zespo∏ami do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci oraz Narodowym Funduszem Zdrowia;
5) Paƒstwowà Inspekcjà Pracy, Paƒstwowà Inspekcjà
Sanitarnà oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy;
6) jednostkami badawczo-rozwojowymi, szko∏ami
wy˝szymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, których dzia∏alnoÊç s∏u˝y ochronie zdrowia
pracujàcych.
2. Wspó∏dzia∏anie z pracodawcami i ich organizacjami oraz z pracownikami i ich przedstawicielami polega w szczególnoÊci na:
1) bie˝àcej wzajemnej wymianie informacji o zagro˝eniach zdrowia wyst´pujàcych na stanowiskach
pracy i przedstawianiu wniosków zmierzajàcych
do ich ograniczenia lub likwidacji;
2) uczestniczeniu w inicjatywach prozdrowotnych na
rzecz pracujàcych, zw∏aszcza dotyczàcych realizacji programów promocji zdrowia;
3) dokonywaniu wyboru form opieki zdrowotnej
i programów ich wdra˝ania, odpowiednich do rodzaju zak∏adu pracy i wyst´pujàcych w nim zagro˝eƒ zawodowych.
3. Wspó∏dzia∏anie z lekarzami, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, polega w szczególnoÊci na wymianie informacji o stanie zdrowia pracujàcych obj´tych ich
opiekà, zw∏aszcza o stanach chorobowych mogàcych
mieç zwiàzek z zagro˝eniami zawodowymi lub sposobem wykonywania pracy.
4. Wspó∏dzia∏anie z Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kasà Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏eczne———————
13)

14)

Dodany przez art. 56 pkt 3 lit. c ustawy wymienionej
w odnoÊniku 2 jako pierwsza; uchylony przez art. 1 pkt 4
lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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go, Pe∏nomocnikiem Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych, zespo∏ami do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci oraz Narodowym Funduszem Zdrowia polega w szczególnoÊci na wykonywaniu przez s∏u˝b´
medycyny pracy Êwiadczeƒ zdrowotnych na podstawie zawartej umowy dla podmiotów realizujàcych zadania w zakresie orzecznictwa w sprawie niezdolnoÊci
do pracy i potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej, warunkujàcych prawo do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego, ubezpieczenia spo∏ecznego
rolników, orzecznictwa, o którym mowa w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, a tak˝e Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu patologii zawodowej.
5. W ramach wspó∏dzia∏ania z Paƒstwowà Inspekcjà Pracy, Paƒstwowà Inspekcjà Sanitarnà oraz innymi
organami nadzoru i kontroli warunków pracy:
1) jednostki s∏u˝by medycyny pracy informujà w∏aÊciwà inspekcj´ o zagro˝eniach dla zdrowia
stwierdzonych w miejscu wykonywania pracy
i o przypadkach naruszania przez pracodawc´
obowiàzków w zakresie ochrony zdrowia pracowników, wynikajàcych z Kodeksu pracy, niniejszej
ustawy i przepisów wydanych na ich podstawie;
2) w∏aÊciwe inspekcje i inne organy informujà odpowiednie jednostki s∏u˝by medycyny pracy o wynikach kontroli pracodawców w sprawach majàcych
wp∏yw na ochron´ zdrowia pracowników.
6. Wspó∏dzia∏anie z jednostkami badawczo-rozwojowymi, szko∏ami wy˝szymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, których dzia∏alnoÊç s∏u˝y ochronie
zdrowia pracujàcych, obejmuje w szczególnoÊci, na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, udzia∏
w pracach naukowo-badawczych, zjazdach i sympozjach naukowych, przekazywanie informacji naukowych, udzia∏ w szkoleniu podyplomowym oraz w konsultacjach przy formu∏owaniu programów nauczania
i doskonalenia zawodowego.
Art. 8.15) Minister Obrony Narodowej, minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, Minister SprawiedliwoÊci oraz minister w∏aÊciwy do spraw transportu
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia11), ka˝dy w zakresie w∏asnego dzia∏ania, okreÊlà, w drodze rozporzàdzeƒ, zadania s∏u˝by medycyny
pracy niewymienione w art. 6 ust. 1, a wynikajàce ze
specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych lub
pozostajàcych w stosunku s∏u˝bowym w podleg∏ych
lub nadzorowanych zak∏adach pracy i w innych jednostkach organizacyjnych.
Art. 9. 1. Do wykonywania zadaƒ s∏u˝by medycyny
pracy w zakresie przeprowadzania badaƒ wst´pnych,
okresowych i kontrolnych oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezb´dnej z uwagi na warunki pracy, uprawnieni sà lekarze
spe∏niajàcy dodatkowe wymagania kwalifikacyjne,
okreÊlone w trybie art. 229 § 8 pkt 4 Kodeksu pracy.

2. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, obowiàzujà równie˝ lekarzy wykonujàcych zadania s∏u˝by medycyny pracy okreÊlone
w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia11), w drodze rozporzàdzenia, ustali specjalizacje lekarskie niezb´dne do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia11) mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, zadania s∏u˝by medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby nieb´dàce lekarzami wymaga posiadania dodatkowych
kwalifikacji, rodzaj i tryb uzyskiwania tych kwalifikacji
oraz rodzaje dokumentów potwierdzajàcych ich posiadanie.
Art. 10. 1.16) Podj´cie oraz zakoƒczenie dzia∏alnoÊci
lekarza lub piel´gniarki w zakresie profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracujàcymi wymaga zg∏oszenia we w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce jej wykonywania wojewódzkim oÊrodku medycyny pracy.
2.17) Zg∏oszenia dokonuje podstawowa jednostka
s∏u˝by medycyny pracy lub piel´gniarka, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1.
3.18) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, informacje, które powinno
zawieraç zg∏oszenie podj´cia lub zakoƒczenia dzia∏alnoÊci lekarza lub piel´gniarki wykonujàcych zadania
z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujàcymi, i tryb przekazywania tych zg∏oszeƒ.
Art. 11. 1. Jednostka s∏u˝by medycyny pracy prowadzi dokumentacj´ medycznà osób obj´tych zakresem jej dzia∏ania.
2.19) Obowiàzek prowadzenia dokumentacji medycznej obejmuje równie˝ piel´gniark´, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1.
3. Dane zawarte w dokumentacji medycznej sà obj´te tajemnicà zawodowà i s∏u˝bowà. Dane te mogà
byç udost´pniane wy∏àcznie podmiotom okreÊlonym
w art. 19 oraz podmiotom okreÊlonym w odr´bnych
przepisach.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia11), po zasi´gni´ciu — odpowiednio — opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje doku———————
16)

17)
18)

———————
15)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 56 pkt 5 ustawy wymienionej w odnoÊniku 2 jako pierwsza.
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19)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 132 pkt 2 lit. a ustawy
z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej
— w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 132 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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mentacji medycznej, o której mowa w ust. 1 i 2, oraz
sposób jej prowadzenia i przechowywania.

w przypadku uchybieƒ stwierdzonych w trybie
okreÊlonym w art. 18 ust. 2 pkt 2.

Art. 12. 1. Badania wst´pne, okresowe i kontrolne
pracowników oraz inne Êwiadczenia zdrowotne sà wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiàzany do ich zapewnienia, w myÊl art. 5
ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcà”, z podstawowà
jednostkà s∏u˝by medycyny pracy, zwanà dalej „zleceniobiorcà”.

3.20) Realizacja zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy,
okreÊlonych w trybie art. 9 ust. 4, przez osoby, o których mowa w art. 2 ust. 3, nast´puje na podstawie
umowy zawartej ze zleceniodawcà. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

2. Umowa powinna okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) strony umowy oraz osoby obj´te Êwiadczeniami
z tytu∏u umowy;
2) zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do
pracowników powinien obejmowaç co najmniej te
rodzaje Êwiadczeƒ, do których zapewnienia zleceniodawca jest obowiàzany na podstawie Kodeksu
pracy, niniejszej ustawy i przepisów wydanych na
ich podstawie;
3) warunki i sposób udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych, a w szczególnoÊci: sposób rejestracji osób
obj´tych umowà, organizacj´ udzielania Êwiadczeƒ, tryb przekazywania zaÊwiadczeƒ lekarskich
o zdolnoÊci do pracy bàdê nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomoÊci zainteresowanych;

Art. 13. Zleceniodawca, dzia∏ajàc w porozumieniu
z przedstawicielami pracowników, ma prawo wyboru
podstawowej jednostki s∏u˝by medycyny pracy.
Art. 14. 1.21) Podstawowa jednostka s∏u˝by medycyny pracy mo˝e zleciç, na podstawie umowy, wykonywanie niektórych Êwiadczeƒ, w szczególnoÊci badaƒ diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji
lekarskich, zak∏adom opieki zdrowotnej lub podmiotom uprawnionym do wykonywania tych Êwiadczeƒ
na podstawie odr´bnych przepisów.
2. Koszty zleceƒ, o których mowa w ust. 1, obcià˝ajà podstawowà jednostk´ s∏u˝by medycyny pracy.
Art. 15. 1.22) Samorzàd województwa tworzy
i utrzymuje wojewódzki oÊrodek medycyny pracy.
2. Kierownikiem wojewódzkiego oÊrodka medycyny pracy jest lekarz specjalista w dziedzinie medycyny
pracy lub medycyny przemys∏owej.

4) sposób kontrolowania przez zleceniodawc´ wykonywania postanowieƒ umowy;

Art. 16. (uchylony).23)

5) obowiàzki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy
dotyczàce:

Art. 17.24) Do zadaƒ wojewódzkiego oÊrodka medycyny pracy nale˝y w szczególnoÊci:

a) przekazywania informacji o wyst´powaniu
czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków ucià˝liwych wraz z aktualnymi wynikami
badaƒ i pomiarów tych czynników,

1) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom
s∏u˝by medycyny pracy;

b) zapewnienia udzia∏u w komisji bezpieczeƒstwa
i higieny pracy dzia∏ajàcej na terenie zak∏adu
pracy,
c) zapewnienia mo˝liwoÊci przeglàdu stanowisk
pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
d) udost´pniania dokumentacji wyników kontroli
warunków pracy, w cz´Êci odnoszàcej si´ do
ochrony zdrowia;
6) wysokoÊç nale˝noÊci, sposób jej ustalania, terminy p∏atnoÊci oraz tryb rozliczeƒ finansowych;
7) dopuszczalnoÊç zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorc´ niektórych obowiàzków wynikajàcych
z umowy, zgodnie z art. 14;
8) okres, na który zosta∏a zawarta umowa, z tym ˝e
okres ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ rok;

2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek
s∏u˝by medycyny pracy i osób realizujàcych zadania tej s∏u˝by poza zak∏adami opieki zdrowotnej,
w zakresie i w sposób okreÊlony w ustawie;
3) prowadzenie podyplomowego kszta∏cenia z zakresu medycyny pracy, z wyjàtkiem tych form, które
z mocy odr´bnych przepisów sà zastrze˝one do
kompetencji innych jednostek;
4) prowadzenie dzia∏alnoÊci diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
5) rozpatrywanie odwo∏aƒ od orzeczeƒ lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
———————
20)
21)

9) sposób rozwiàzywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiàce podstaw´ rozwiàzywania umowy ze skutkiem natychmiastowym;

22)

10) tryb rozstrzygania sporów zwiàzanych z realizacjà
i rozliczeniem finansowym umowy, zw∏aszcza

24)

23)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 132 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Przez art. 132 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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6) programowanie i realizacja dzia∏aƒ z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczàcych organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracujàcymi oraz innych spraw zwiàzanych z ochronà zdrowia pracujàcych;
8) prowadzenie rejestrów zg∏oszeƒ, o których mowa
w art. 10;
9) udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych, w zakresie i na
zasadach okreÊlonych w art. 12, niezb´dnych do
prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy;
10) udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych s∏u˝by medycyny pracy
w zakresie i na zasadach okreÊlonych w art. 14;
11) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie
i przetwarzanie dokumentacji s∏u˝by medycyny
pracy, przekazanej w zwiàzku z likwidacjà jednostek organizacyjnych tej s∏u˝by;
12) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa
w art. 10, oraz dokumentacji z kontroli jednostek
podstawowych s∏u˝by medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa;
13) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie
art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudnia∏ pracownika, uleg∏ likwidacji.

Art. 19.27) Pracownicy wojewódzkiego oÊrodka
medycyny pracy, uprawnieni do wykonywania kontroli, majà prawo ˝àdaç:
1) niezb´dnych informacji i udost´pnienia dokumentacji, z tym ˝e dokumentacja medyczna mo˝e byç
udost´pniona tylko osobom wykonujàcym odpowiedni zawód medyczny;
2) dost´pu do stanowisk pracy w celu zweryfikowania ich oceny dokonanej przez jednostk´ podstawowà lub podmiot kontrolowany.
Art. 20.28) 1. Kontrol´ jakoÊci udzielanych Êwiadczeƒ zdrowotnych w wojewódzkich oÊrodkach medycyny pracy oraz kontrol´ realizacji zadaƒ, o których
mowa w art. 17, przeprowadzajà, na zlecenie ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia, jednostki, o których
mowa w art. 2 ust. 4.
2. Przepisy ust. 1 oraz art. 18 i 19 nie naruszajà
przepisów o kontroli zak∏adów opieki zdrowotnej oraz
przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza lub przepisów o wykonywaniu zawodu piel´gniarki i po∏o˝nej.
Art. 20a.29) Jednostki, o których mowa w art. 2
ust. 4:
1) w zakresie zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b—d:
a) uczestniczà w orzekaniu w sprawach chorób zawodowych w zakresie uregulowanym w odr´bnych przepisach,

Art. 18. 1.25) Kontrola, o której mowa w art. 17
pkt 2, obejmuje tryb, zakres i jakoÊç udzielanych
Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz sprawowania opieki
zdrowotnej okreÊlonych w ustawie.
2.26) Na podstawie przeprowadzonej kontroli kierownik wojewódzkiego oÊrodka medycyny pracy:
1) kieruje do podstawowej jednostki s∏u˝by medycyny pracy wystàpienie pokontrolne, w którym
wskazuje êród∏a i przyczyny nieprawid∏owoÊci
oraz przedstawia wnioski dotyczàce usuni´cia nieprawid∏owoÊci, a tak˝e okreÊla termin powiadomienia o wykonaniu zaleceƒ zawartych we wnioskach lub o przyczynach ich niewype∏nienia;
2) w razie stwierdzenia istotnych uchybieƒ dotyczàcych trybu, zakresu i jakoÊci udzielanych Êwiadczeƒ zdrowotnych kieruje do zleceniodawcy wniosek o zastosowanie wobec zleceniobiorcy rygorów przewidzianych w umowie, a do w∏aÊciwego
terytorialnie okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej okr´gowej izby lekarskiej lub
okr´gowej izby piel´gniarek i po∏o˝nych — wniosek o wszcz´cie post´powania z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej.
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b) uczestniczà w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treÊci zaÊwiadczenia lekarskiego
wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim oÊrodku medycyny pracy;
2) prowadzà, na podstawie odr´bnych przepisów,
kszta∏cenie przeddyplomowe i podyplomowe
w zakresie medycyny pracy, bezpieczeƒstwa i higieny pracy, ergonomii i psychologii pracy;
3) inicjujà, opracowujà i prowadzà, w tym równie˝ na
zlecenie ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia,
programy prewencji zagro˝eƒ zdrowia wynikajàcych z wp∏ywu niekorzystnych warunków Êrodowiska pracy i sposobu wykonywania pracy,
w szczególnoÊci ujawnianych w drodze badaƒ epidemiologicznych;
4) wspomagajà jednostki organizacyjne s∏u˝by medycyny pracy dzia∏alnoÊcià konsultacyjnà w zakresie medycyny pracy, bezpieczeƒstwa i higieny pracy, ergonomii i psychologii pracy oraz wykonujà
ekspertyzy, zw∏aszcza w sytuacji wystàpienia no———————
27)

———————
25)
26)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 132 pkt 6 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

28)
29)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 132 pkt 7 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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wych problemów dotyczàcych zdrowia pracujàcych.
Art. 21.30) 1. Ze Êrodków bud˝etu samorzàdu województwa finansuje si´:
1) zadania s∏u˝by medycyny pracy, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d i e oraz pkt 3 i 4, a tak˝e
w art. 20a pkt 1 lit. b;
2) zadania s∏u˝by medycyny pracy, wykonywane
zgodnie z art. 6 ust. 3;
3) profilaktycznà opiek´ zdrowotnà sprawowanà
w odniesieniu do osób Êwiadczàcych prac´ w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoÊci w zak∏adach karnych, przebywania w aresztach Êledczych lub wykonujàcych prac´ w ramach kary
ograniczenia wolnoÊci, je˝eli obowiàzek obj´cia
profilaktykà nie spoczywa na pracodawcy;
4) dzia∏alnoÊç wojewódzkiego oÊrodka medycyny
pracy obejmujàcà realizacj´ zadaƒ, o których mowa w art. 17 pkt 1—8, 11 i 12;

Art. 23. Ze Êrodków w∏asnych finansujà profilaktycznà opiek´ zdrowotnà sprawowanà przez s∏u˝b´
medycyny pracy:
1) osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà na
w∏asny rachunek i osoby z nimi wspó∏pracujàce;
2) rolnicy indywidualni i pracujàcy z nimi domownicy oraz cz∏onkowie spó∏dzielni produkcji rolnej,
z wyjàtkiem orzecznictwa dotyczàcego rolniczych
chorób zawodowych, którego finansowanie nast´puje na zasadach okreÊlonych w przepisach
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników;
3) byli pracownicy oraz osoby, które wykonywa∏y
prac´ na innej podstawie ni˝ stosunek pracy, lub
osoby, które pozostawa∏y w stosunku s∏u˝bowym,
o ile w odr´bnych przepisach nie wskazano innego sposobu finansowania.
Art. 24. Do jednostek organizacyjnych s∏u˝by medycyny pracy b´dàcych zak∏adami opieki zdrowotnej,
w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje si´
przepisy ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej.

5) dzia∏alnoÊç profilaktycznà wynikajàcà z programów zapobiegania i zwalczania okreÊlonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych
przez samorzàd województwa;
6) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie
art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudnia∏ pracownika, uleg∏ likwidacji,
z wy∏àczeniem badaƒ wykonywanych w trybie
art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 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).
2. Z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem
jest minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, mogà byç finansowane w ca∏oÊci lub w cz´Êci programy prewencji zagro˝eƒ zdrowia, o których mowa w art. 20a pkt 3.
Art. 22. Pracodawcy:
1) ponoszà koszty przeprowadzanych badaƒ wst´pnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezb´dnej ze wzgl´du na
warunki pracy, na zasadach okreÊlonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie;
2) finansujà wybrane przez siebie Êwiadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej,
nale˝àce do zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy okreÊlonych w art. 6 ust. 1.

Art. 25. (pomini´ty).32)
Art. 26. (pomini´ty).32)
Art. 27. 1.33) Minister Obrony Narodowej, minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, Minister SprawiedliwoÊci oraz „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna” tworzà i utrzymujà w jednostkach sobie podleg∏ych s∏u˝by wykonujàce zadania odpowiednie do zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy.
2.34) Ministrowie, o których mowa w ust. 1,
a w stosunku do jednostek tworzonych i utrzymywanych przez „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna” — minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia11), ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady tworzenia i organizacji s∏u˝b
wykonujàcych zadania odpowiednie do zadaƒ
s∏u˝by medycyny pracy;
2) kwalifikacje zawodowe pracowników realizujàcych
te zadania;
3) szczegó∏owe zasady kontroli tych s∏u˝b.
———————
32)
33)

Art. 22a. (uchylony).31)
———————
30)

31)

W brzmieniu ustalonym przez art. 62 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Dodany przez art. 56 pkt 6 ustawy wymienionej w odnoÊniku 2 jako pierwsza; uchylony przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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34)

Zamieszczony w obwieszczeniu.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 70 lit. a ustawy
z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948), który
wszed∏ w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca przypadajàcego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do
rejestru handlowego — stosownie do art. 83 pkt 1
w zwiàzku z art. 8 ust. 3 powo∏anej ustawy, i art. 56 pkt 7
ustawy wymienionej w odnoÊniku 2 jako pierwsza.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 70 lit. b ustawy wymienionej w odnoÊniku 33 jako pierwsza.
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Art. 28. Ustawa nie narusza przepisów o orzecznictwie lekarskim, a w szczególnoÊci przepisów o orzecznictwie w sprawie niezdolnoÊci do pracy, warunkujàcej prawo do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego
i z ubezpieczenia spo∏ecznego rolników, oraz o orzecznictwie, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych.
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Art. 29. Traci moc ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r.
o w∏àczeniu organizacji lecznictwa pracowniczego do
paƒstwowej administracji s∏u˝by zdrowia (Dz. U.
Nr 67, poz. 466).
Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.

