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Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o s∏u˝bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96,
poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84,
poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111,
poz. 1194) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla zadania s∏u˝by me-
dycyny pracy wynikajàce ze specyfiki ryzyka zawodo-
wego osób pozostajàcych w stosunku s∏u˝bowym lub
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podle-
g∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych, niewymienione w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny
pracy.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „funkcjo-
nariuszu”, rozumie si´ przez to osob´ pozostajàcà
w stosunku s∏u˝bowym w jednostkach organizacyj-
nych podleg∏ych lub nadzorowanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

§ 2. Do zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy, o których
mowa w § 1 ust. 1, nale˝à:

1) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
poprzez:

a) wykonywanie badaƒ profilaktycznych — okreso-
wych i kontrolnych funkcjonariuszy i pracowni-
ków cywilnych oraz wydawanie orzeczeƒ o stanie
zdrowia przez lekarzy s∏u˝by medycyny pracy,

b) przeprowadzanie szczepieƒ ochronnych w zwiàz-
ku z wykonywanà pracà,

c) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicz-
nej w zakresie zapobiegania skutkom zaburzeƒ
po stresie urazowym;

2) analiza warunków s∏u˝by i pracy uwzgl´dniajàca
wyst´powanie czynników szkodliwych i ucià˝li-
wych, w szczególnoÊci nara˝enia na:

a) kontakt z substancjami dra˝niàcymi, alergizujà-
cymi, rakotwórczymi, toksycznymi, py∏ami oraz
czynnikami zakaênymi,

b) ujemne wp∏ywy atmosferyczne,

c) d∏ugotrwa∏e stany napi´ç emocjonalnych,

d) kontakt z materia∏ami wybuchowymi, ∏atwopal-
nymi i samozapalnymi;

3) prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjnej i poradnic-
twa dla pracodawców i pracowników w zakresie
organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psycholo-
gii;

4) prowadzenie konsultacji psychologicznych i profi-
laktyki w zakresie problematyki stresu i jego na-
st´pstw;

5) rozpoznawanie niebezpieczeƒstw zachorowaƒ
i prowadzenie dzia∏aƒ profilaktycznych, w tym
szczepieƒ ochronnych wÊród funkcjonariuszy i pra-
cowników kierowanych poza granice Rzeczypo-
spolitej Polskiej;
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6) kwalifikowanie i kierowanie funkcjonariuszy i pra-
cowników cywilnych na turnusy profilaktyczno-re-
habilitacyjne i antystresowe;

7) prowadzenie systematycznej dzia∏alnoÊci eduka-
cyjnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
z uwzgl´dnieniem specyfiki ryzyka zawodowego
wynikajàcego z du˝ych napi´ç emocjonalnych;

8) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy me-
dycznej w nag∏ych zachorowaniach i wypadkach
w miejscu s∏u˝by, pracy lub pobierania nauki,
w tym podczas:

a) prowadzenia dzia∏aƒ oraz zaj´ç dydaktycznych
na poligonach pirotechnicznych i chemicznych,

b) sprawdzianów i zaj´ç z zakresu wyszkolenia za-
wodowego,

c) szkoleƒ i dzia∏aƒ funkcjonariuszy, które wià˝à si´
z du˝à urazowoÊcià i podejmowaniem natych-
miastowej interwencji,

d) dzia∏aƒ prowadzonych na rzecz porzàdku i bez-
pieczeƒstwa publicznego, imprez masowych
i zgromadzeƒ;

9) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie in-
formacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia
osób obj´tych profilaktycznà opiekà zdrowotnà
oraz przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu
Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Sze-
fowi Biura Ochrony Rzàdu, Komendantowi G∏ów-
nemu Policji, Komendantowi G∏ównemu Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i Komendantowi G∏ównemu
Stra˝y Granicznej danych statystycznych w tym za-
kresie, po pozbawieniu ich informacji identyfikujà-
cych osoby.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki


