
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96,
poz. 593, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady tworzenia i organizacji s∏u˝b
wykonujàcych zadania odpowiednie do zadaƒ
s∏u˝by medycyny pracy;

2) kwalifikacje zawodowe osób realizujàcych te zada-
nia;

3) szczegó∏owe zasady kontroli tych s∏u˝b.

§ 2. 1. S∏u˝b´ medycyny pracy S∏u˝by Wi´ziennej,
zwanà dalej „s∏u˝bà medycyny pracy SW”, stanowià:
lekarze, piel´gniarki oraz psycholodzy.

2. Do wykonywania zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy
SW sà uprawnieni:

1) lekarze, spe∏niajàcy dodatkowe wymagania kwalifi-
kacyjne okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Zdro-
wia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badaƒ lekarskich pra-
cowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowot-
nej nad pracownikami oraz orzeczeƒ lekarskich wy-
dawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60,
poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057 oraz z 2001 r.
Nr 37, poz. 451);

2) piel´gniarki, spe∏niajàce dodatkowe wymagania
kwalifikacyjne okreÊlone w rozporzàdzeniu Mini-
stra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 15 wrze-
Ênia 1997 r. w sprawie zadaƒ s∏u˝by medycyny
pracy, których wykonywanie przez piel´gniarki
wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, ro-
dzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz ro-
dzajów dokumentów potwierdzajàcych ich posia-
danie (Dz. U. Nr 124, poz. 796);

3) psycholodzy, którzy spe∏niajà nast´pujàce wyma-
gania kwalifikacyjne:

a) posiadajà dyplom magistra psychologii lub dy-
plom magistra filozofii chrzeÊcijaƒskiej ze spe-
cjalizacjà filozoficzno-psychologicznà uzyskany
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia
1 paêdziernika 1981 r. lub dyplom magistra filo-
zofii chrzeÊcijaƒskiej w zakresie psychologii uzy-
skany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia
31 grudnia 1992 r.,

b) posiadajà co najmniej 5-letni sta˝ pracy w zawo-
dzie psychologa, w tym co najmniej 2-letni okres
s∏u˝by lub zatrudnienia na stanowisku psycholo-
ga w jednostce organizacyjnej S∏u˝by Wi´ziennej,

c) ukoƒczyli z wynikiem pozytywnym szkolenie
w zakresie ryzyka zawodowego funkcjonariuszy
i pracowników S∏u˝by Wi´ziennej, organizowa-
ne przez w∏aÊciwà do spraw szkoleƒ komórk´ or-
ganizacyjnà Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´-
ziennej.

§ 3. 1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, re-
alizujà zadania s∏u˝by medycyny pracy w ramach ze-
spo∏ów medycyny pracy, które stanowià podstawowà
jednostk´ s∏u˝by medycyny pracy SW, powo∏ywanych
przez:

1) Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej — do
udzielania Êwiadczeƒ funkcjonariuszom i pracow-
nikom Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´ziennej
oraz jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej
podleg∏ych dyrektorowi okr´gowemu S∏u˝by Wi´-
ziennej w Warszawie;

2) dyrektorów okr´gowych S∏u˝by Wi´ziennej — do
udzielania Êwiadczeƒ pracownikom podleg∏ych
jednostek;

3) Komendanta Centralnego OÊrodka Szkolenia S∏u˝-
by Wi´ziennej w Kaliszu — do udzielania Êwiad-
czeƒ pracownikom tego OÊrodka.

2. Za realizacj´ zadaƒ zespo∏u medycyny pracy od-
powiedzialny jest kierownik zespo∏u, powo∏ywany przez
kierownika jednostki wymienionej w ust. 1 pkt 1—3
i posiadajàcy uprawnienia okreÊlone w § 2 ust. 2 pkt 1.

§ 4. 1. Nadzór i kontrol´ nad prawid∏owym funkcjo-
nowaniem s∏u˝by medycyny pracy sprawuje Dyrektor
Generalny S∏u˝by Wi´ziennej, za poÊrednictwem na-
czelnego lekarza wi´ziennictwa.

2. Kontrola s∏u˝by medycyny pracy SW obejmuje
funkcjonowanie tej s∏u˝by, a tak˝e zakres i jakoÊç udzie-
lanych Êwiadczeƒ.

3. Osoba kontrolujàca musi posiadaç kwalifikacje
zawodowe okreÊlone w rozporzàdzeniu, o którym mo-
wa w § 2 ust. 2 pkt 1.

4. Osoba kontrolujàca ma w szczególnoÊci prawo do:

1) kontroli zakresu i cz´stotliwoÊci badaƒ profilaktycz-
nych pracowników oraz wykonywania i dokumen-
towania orzeczeƒ lekarskich do celów przewidzia-
nych w Kodeksie pracy;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie s∏u˝by medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z 2001 r.
Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135,
poz. 1145.



2) kontroli i oceny dzia∏alnoÊci s∏u˝by medycyny pra-
cy SW.

5. Osoba kontrolujàca ma prawo ˝àdaç:

1) niezb´dnych informacji i udost´pniania dokumen-
tacji, z zastrze˝eniem ˝e dokumentacja medyczna
mo˝e byç udost´pniona tylko osobom wykonujà-
cym odpowiedni zawód medyczny;

2) dost´pu do stanowisk pracy w celu zweryfikowania
ich oceny dokonanej przez podmiot kontrolowany.

6. Wydawanie zaleceƒ pokontrolnych, majàcych
na celu usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci,
nast´puje na zasadach okreÊlonych w art. 18 ust. 2
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny
pracy.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

Dziennik Ustaw Nr 138 — 9317 — Poz. 1321


