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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami 
objętymi opieką na ich wniosek

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz 
z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i tryb sprawo-
wania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej 
opieki zdrowotnej w stosunku do:

1)  osób prowadzących działalność gospodarczą na 
własny rachunek i osób z nimi współpracujących,

2)  osób wykonujących pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy, z wyjątkiem osób wykonujących 
pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,

3)  rolników indywidualnych i pracujących z nimi do-
mowników oraz członków spółdzielni produkcji 
rolnej,

4)  byłych pracowników oraz osób, które wykonywały 
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, 
a także osób, które pozostawały w stosunku służ-
bowym

— objętych opieką na ich wniosek.

§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1, składają 
w wybranej przez siebie podstawowej jednostce służ-
by medycyny pracy wniosek o objęcie profilaktyczną 
opieką zdrowotną, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek zawiera:

1)  imię, nazwisko, adres miejsca pracy i numer 
PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej nu-
meru PESEL — nazwę i numer dokumentu po-
twierdzającego tożsamość;

2)  imię, nazwisko, adres miejsca wykonywania dzia-
łalności gospodarczej i numer REGON — w przy-
padku osoby prowadzącej działalność gospodar-
czą; 

3)  określenie rodzaju wykonywanej pracy albo dzia-
łalności gospodarczej;

4)  informacje o czynnikach szkodliwych występują-
cych w miejscu pracy albo w miejscu wykonywa-
nia działalności gospodarczej.

3. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz 
okres, w jakim ma być ona sprawowana, osoba skła-

dająca wniosek ustala z lekarzem podstawowej jed-
nostki służby medycyny pracy.

4. Określając zakres profilaktycznej opieki zdrowot-
nej, lekarz podstawowej jednostki służby medycyny 
pracy zaleca osobie składającej wniosek wykonywa-
nie badań umożliwiających wczesną diagnostykę cho-
rób zawodowych. 

§ 3. Badanie lekarskie mające na celu wydanie 
orzeczenia o możliwości wykonywania określonej pra-
cy, uwzględniające zalecenia, o których mowa w § 2 
ust. 4, przeprowadza się na podstawie oceny narażeń 
zawodowych przy odpowiednim zastosowaniu wska-
zówek metodycznych w sprawie przeprowadzania ba-
dań profilaktycznych pracowników, określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 
ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)).

§ 4. Osobom zainteresowanym profilaktyczną 
opieką zdrowotną wojewódzki ośrodek medycyny 
pracy udostępnia wykaz podstawowych jednostek 
służby medycyny pracy działających na obszarze da-
nego województwa.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia3).

Minister Zdrowia: E. Kopacz 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, 
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, 
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, 
Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, 
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, 
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, 
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 
i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, 
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. 
Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, 
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, 
poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, 
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, 
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, 
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, 
poz. 655.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 wrześ-
nia 1997 r. w sprawie wykonywania przez służbę medycy-
ny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do 
osób objętych tą opieką na swój wniosek (Dz. U. Nr 120, 
poz. 766), które utraciło moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 
17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medy-
cyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416).

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1607).




