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USTAWA
z dnia 17 paêdziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o s∏u˝bie medycyny pracy
Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317
oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. 1. W celu ochrony zdrowia pracujàcych
przed wp∏ywem niekorzystnych warunków Êrodowiska pracy i sposobem jej
wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujàcymi, w tym kontroli zdrowia pracujàcych, tworzy si´ s∏u˝b´ medycyny pracy.
2. Systematyczna kontrola zdrowia pracujàcych, prowadzona tak˝e w celu aktywnego oddzia∏ywania na popraw´ warunków pracy przez pracodawc´ i ograniczania w ten sposób ryzyka zawodowego, obejmuje procedury i badania
s∏u˝àce ocenie zdrowia pracujàcych
ukierunkowanej na identyfikowanie
tych elementów stanu zdrowia, które
pozostajà w zwiàzku przyczynowym
z warunkami pracy.
3. W ramach kontroli zdrowia osoby pracujàce otrzymujà informacje i wskazania lekarskie odnoÊnie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia.”;
2) w art. 6:
a) w ust. 1 w pkt 1 lit. a i b otrzymujà brzmienie:
„a) wspó∏dzia∏anie z pracodawcà w procesach
rozpoznawania i oceny czynników wyst´pujàcych w Êrodowisku pracy oraz sposobów
wykonywania pracy mogàcych mieç ujemny wp∏yw na zdrowie,
b) wspó∏dzia∏anie z pracodawcà w procesach
rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego
w Êrodowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujàcych o mo˝liwoÊci wystàpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych b´dàcych jego nast´pstwem,”,
b) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:
„4. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres,
w jakim s∏u˝ba medycyny pracy wykonuje
zadania wobec osób wymienionych w art. 5
ust. 1 pkt 6, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç
zapewnienia ochrony zdrowia tych osób.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, 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, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç przyj´cia obiektywnych
i niezb´dnych kryteriów oceny stanu zdrowia oraz bioràc pod uwag´ koniecznoÊç
ochrony danych osobowych osób poddanych badaniu.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia 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 opiekà na ich wniosek, uwzgl´dniajàc
zakres zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy.”;
3) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 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 zdrowia, ka˝dy w zakresie swojego 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, uwzgl´dniajàc specyfik´ Êrodowiska pracy.”;
4) w art. 9 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w drodze
rozporzàdzenia, ustali specjalizacje lekarskie
niezb´dne do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, bioràc pod uwag´
charakter i specyfik´ chorób zawodowych.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia 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 wzory
stosowanych dokumentów, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwego poziomu Êwiadczeƒ oraz bioràc pod uwag´ koniecznoÊç ochrony danych osobowych osób
poddanych badaniu.”;
5) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Podj´cie oraz zakoƒczenie dzia∏alnoÊci
przez podstawowà jednostk´ s∏u˝by
medycyny pracy, piel´gniark´, psychologa lub innà osob´, o której mowa
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w art. 2 ust. 1, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujàcymi
wymaga zg∏oszenia, w formie pisemnej, we w∏aÊciwym ze wzgl´du na
miejsce jej wykonywania wojewódzkim oÊrodku medycyny pracy.
2. Zg∏oszenia dokonuje podstawowa
jednostka s∏u˝by medycyny pracy,
piel´gniarka lub psycholog, o których
mowa w art. 2 ust. 3, albo inna osoba,
o której mowa w art. 2 ust. 1.
3. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1,
w zale˝noÊci od podmiotu podejmujàcego lub koƒczàcego dzia∏alnoÊç w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej zawiera odpowiednio:
1) nazw´ podstawowej jednostki s∏u˝by medycyny pracy albo imi´ i nazwisko;
2) adres miejsca wykonywania praktyki, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1
lit. c i ust. 3 pkt 1, albo adres prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2;
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej
oraz Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 1 i 2, oraz sposób jej prowadzenia
i przechowywania, a tak˝e wzory stosowanych dokumentów, majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwe udokumentowanie przeprowadzanych
badaƒ oraz zapewnienie ochrony danych
osobowych.”,
c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dokumentacji badaƒ i orzeczeƒ psychologicznych,
o których mowa w ust. 2a, wzory stosowanych dokumentów oraz szczegó∏owy sposób
jej prowadzenia, przechowywania i udost´pniania, majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwe udokumentowanie przeprowadzanych badaƒ oraz
zapewnienie ochrony danych osobowych.
Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia przed
wydaniem rozporzàdzenia mo˝e zasi´gnàç
opinii Krajowej Rady Psychologów.”;
7) w art. 12:

3) oznaczenie podmiotu, który utworzy∏ zak∏ad opieki zdrowotnej i adres
tego zak∏adu, je˝eli zg∏oszenia dokonuje podstawowa jednostka s∏u˝by
medycyny pracy b´dàca zak∏adem
opieki zdrowotnej lub jednostkà organizacyjnà zak∏adu opieki zdrowotnej wydzielonà w celu sprawowania
profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracujàcymi;

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

4) numer prawa wykonywania zawodu;

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

5) termin podj´cia lub zakoƒczenia
dzia∏alnoÊci;
6) informacje o dodatkowych kwalifikacjach do przeprowadzania badaƒ
profilaktycznych lub wykonywania
zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy.
4. Zg∏oszenia nale˝y dokonaç w ciàgu
30 dni od dnia podj´cia lub zakoƒczenia dzia∏alnoÊci.”;
6) w art. 11:
a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Obowiàzek prowadzenia dokumentacji badaƒ i orzeczeƒ psychologicznych obejmuje równie˝ psychologa, o którym mowa
w art. 2 ust. 3 pkt 2.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Dane zawarte w dokumentacji medycznej
oraz dane zawarte w dokumentacji, o której
mowa w ust. 2a, sà obj´te tajemnicà zawodowà i s∏u˝bowà. Dane te mogà byç udost´pniane wy∏àcznie podmiotom okreÊlonym w art. 19 i art. 2 ust. 4 oraz podmiotom
uprawnionym do udost´pniania im dokumentacji medycznej na podstawie odr´bnych przepisów i na zasadach okreÊlonych
w tych przepisach.

„1. Badania wst´pne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne Êwiadczenia zdrowotne
sà wykonywane na podstawie pisemnej
umowy zawartej przez podmiot obowiàzany
do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5
ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcà”, z podstawowà jednostkà s∏u˝by medycyny pracy,
zwanà dalej „zleceniobiorcà”.”,
„4. Zleceniobiorca informuje w∏aÊciwà inspekcj´ o niewywiàzywaniu si´ przez zleceniodawc´ z zobowiàzaƒ, o których mowa
w ust. 2 pkt 5.”;
8) w art. 17:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wspó∏dzia∏anie w programowaniu i realizacji zadaƒ z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych, w iloÊciach niezb´dnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje
odbycie sta˝y kierunkowych w zakresie medycyny pracy — na zasadach okreÊlonych
w art. 12;”,
c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) przeprowadzanie okresowych badaƒ lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudnia∏ pracownika, uleg∏ likwidacji;”,
d) dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:
„14) przeprowadzanie badaƒ i wydawanie orzeczeƒ lekarskich okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.”;
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9) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, limit
badaƒ wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w ramach
Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których mowa w art. 17 pkt 9, bioràc pod uwag´
niezb´dnoÊç ich przeprowadzania dla
potrzeb szkolenia specjalizacyjnego lekarzy przez wojewódzkie oÊrodki medycyny pracy.”;
10) w art. 18:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli w wyniku przeprowadzonej kontroli
zosta∏y stwierdzone nieprawid∏owoÊci, kierownik wojewódzkiego oÊrodka medycyny
pracy kieruje do podstawowej jednostki
s∏u˝by medycyny pracy lub osób, o których
mowa w art. 2 ust. 3, wystàpienie pokontrolne, w którym wskazuje nieprawid∏owoÊci
i ich przyczyny oraz przedstawia wnioski dotyczàce ich usuni´cia, a tak˝e okreÊla termin
powiadomienia o wykonaniu zaleceƒ zawartych we wnioskach lub o ich niewykonaniu
wraz z przyczynami.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W razie stwierdzenia istotnych uchybieƒ dotyczàcych trybu, zakresu i jakoÊci udzielanych Êwiadczeƒ zdrowotnych lub sprawowania opieki zdrowotnej kierownik wojewódzkiego oÊrodka medycyny pracy kieruje
jednoczeÊnie wniosek do:
1) zleceniodawcy o zastosowanie wobec
zleceniobiorcy skutków przewidzianych
w umowie;
2) odpowiedniego organu w∏aÊciwej okr´gowej izby:
a) o wszcz´cie post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej,
o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia
19 kwietnia 1991 r. o samorzàdzie
piel´gniarek i po∏o˝nych (Dz. U. Nr 41,
poz. 178, z póên. zm.1)) albo
b) o wszcz´cie post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej,
o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 30, poz. 158, z póên. zm.2))
lub o powo∏anie komisji w celu oceny
przygotowania zawodowego, o której
mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857) albo
———————
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62,
poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r.
Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126,
poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052,
z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
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3) Regionalnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego, o którym mowa
w art. 20 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.
o zawodzie psychologa i samorzàdzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73,
poz. 763 i Nr 154, poz. 1798).”;
11) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. Osoba wyznaczona przez kierownika wojewódzkiego oÊrodka medycyny pracy,
uprawniona do wykonywania kontroli,
ma prawo ˝àdaç od:
1) kontrolowanego podmiotu — niezb´dnych informacji i udost´pnienia
dokumentacji, z tym ˝e dokumentacja
medyczna mo˝e byç udost´pniona
tylko osobom wykonujàcym odpowiedni zawód medyczny;
2) zleceniodawcy zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy — dost´pu do stanowisk pracy w celu zweryfikowania ich oceny
dokonanej przez osob´ b´dàcà podstawowà jednostkà s∏u˝by medycyny
pracy, osob´ zatrudnionà w podstawowej jednostce tej s∏u˝by lub osob´
wykonujàcà zadania tej s∏u˝by w formach, o których mowa w art. 2 ust. 3.”;
12) w art. 20a w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) orzekajà dla celów przewidzianych w Kodeksie
pracy w przypadkach zakwestionowania treÊci
orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim oÊrodku
medycyny pracy;”;
13) w art. 21 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana
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, jest finansowana z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest Minister SprawiedliwoÊci.”;
14) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. 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 zdrowia, ka˝dy w zakresie swojego
dzia∏ania, okreÊlà, w drodze rozporzàdzeƒ:
1) szczegó∏owy sposób, tryb 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∏owy sposób i tryb kontroli tych
s∏u˝b
— bioràc pod uwag´ zadania s∏u˝by medycyny pracy.”.
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Art. 2. Osoby, które podj´∏y dzia∏alnoÊç w zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujàcymi,
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, nie dokonujà
zg∏oszenia, o którym mowa w art. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ust. 4—6, art. 8, art. 9 ust. 3
i 4, art. 11 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 4—6, art. 8, art. 9 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 4
oraz art. 27 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1,
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w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez okres 18 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 4. Przepis art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ od dnia 9 lutego 2008 r.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 13 i art. 4,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

