Dziennik Ustaw Nr 210

— 16434 —

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz
Lachowski
Data: 2009.12.11
22:17:06 +01'00'

Poz. 1627

ov
.pl

1627
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie przeprowadzania okresowych bezp∏atnych badaƒ lekarskich cz∏onka ochotniczej stra˝y po˝arnej
bioràcego bezpoÊredni udzia∏ w dzia∏aniach ratowniczych
Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb i sposób przeprowadzania oraz zakres okresowych bezp∏atnych badaƒ lekarskich cz∏onka ochotniczej stra˝y po˝arnej bioràcego bezpoÊredni udzia∏
w dzia∏aniach ratowniczych, zwanego dalej „cz∏onkiem ochotniczej stra˝y po˝arnej”;

2. Skierowanie powinno byç dostarczone cz∏onkowi
ochotniczej stra˝y po˝arnej nie póêniej ni˝ 30 dni przed
wyznaczonym terminem kolejnych badaƒ.
3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane osobowe (imi´ i nazwisko, imi´ ojca, dat´
i miejsce urodzenia, PESEL, adres miejsca zamieszkania), a w przypadku osoby nieposiadajàcej numeru
PESEL — nazw´ i numer dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;
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2) podmioty uprawnione do przeprowadzania badaƒ, o których mowa w pkt 1.

§ 4. 1. Badania przeprowadza si´, nie rzadziej ni˝ raz
na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ ochotniczej stra˝y po˝arnej, zwanego dalej „podmiotem kierujàcym na badania”.

§ 2. 1. Okresowe bezp∏atne badania lekarskie cz∏onka
ochotniczej stra˝y po˝arnej, zwane dalej „badaniami”,
obejmujà:
1) badanie lekarskie;

2) badania pomocnicze, w tym badania laboratoryjne.

2. Zakres badaƒ, o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

3. Lekarz przeprowadzajàcy badania mo˝e poszerzyç
ich zakres o dodatkowe konsultacje lekarzy posiadajàcych specjalizacj´ w okreÊlonych dziedzinach medycyny
oraz o dodatkowe badania, a tak˝e wyznaczyç wczeÊniejszà dat´ nast´pnych badaƒ, je˝eli stwierdzi, ˝e jest to niezb´dne dla prawid∏owej oceny i monitorowania stanu
zdrowia cz∏onka ochotniczej stra˝y po˝arnej.
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4. Uzasadnienie odbycia dodatkowych konsultacji
oraz badaƒ, o których mowa w ust. 3, lekarz przeprowadzajàcy badania wpisuje do dokumentacji medycznej.
5. Badania koƒczà si´ wydaniem zaÊwiadczenia lekarskiego zawierajàcego orzeczenie o:

1) zdolnoÊci do bezpoÊredniego udzia∏u w dzia∏aniach
ratowniczych — w przypadku braku przeciwwskazaƒ
zdrowotnych;
2) niezdolnoÊci do bezpoÊredniego udzia∏u w dzia∏aniach ratowniczych — w przypadku istnienia przeciwwskazaƒ zdrowotnych.

§ 3. Badania przeprowadza si´ ponadto w ka˝dym
przypadku czasowej niezdolnoÊci z powodu choroby
trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 30 dni, skutkujàcej niemo˝noÊcià
udzia∏u w dzia∏aniach ratowniczych.

———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) nazw´ i adres ochotniczej stra˝y po˝arnej;
3) funkcj´ pe∏nionà w ochotniczej stra˝y po˝arnej;
4) informacje o specyfice dzia∏aƒ ratowniczych, w tym
informacje o wyst´powaniu czynników szkodliwych
lub niebezpiecznych dla zdrowia.

4. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wydawane
jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje
w karcie badaƒ, a drugi potwierdzony przez lekarza,
o którym mowa w § 5, cz∏onek ochotniczej stra˝y po˝arnej zwraca, wraz z fakturà, do podmiotu kierujàcego na
badania.
§ 5. Badania przeprowadza lekarz, o którym mowa
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 póên. zm.2)).

———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 oraz
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 i Nr 157,
poz. 1241.
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§ 6. 1. Cz∏onek ochotniczej stra˝y po˝arnej lub podmiot kierujàcy na badania, który nie zgadza si´ z treÊcià
wydanego orzeczenia, o którym mowa w § 2 ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, mo˝e wystàpiç do wojewódzkiego oÊrodka medycyny pracy za poÊrednictwem lekarza, który je wyda∏, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownych badaƒ.
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§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.3)
Minister Zdrowia: E. Kopacz

———————

2. Lekarz, za którego poÊrednictwem wnoszony jest
wniosek, przekazuje go niezw∏ocznie, wraz z dokumentacjà badaƒ, do wojewódzkiego oÊrodka medycyny pracy.

3. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadza
si´ w wojewódzkim oÊrodku medycyny pracy w∏aÊciwym ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu kierujàcego na
badania. Ponowne badania przeprowadza si´ w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa

3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegó∏owych zasad przeprowadzania okresowych bezp∏atnych badaƒ lekarskich cz∏onków
ochotniczych stra˝y po˝arnych bioràcych bezpoÊredni
udzia∏ w dzia∏aniach ratowniczych (Dz. U. Nr 10, poz. 48),
które utraci∏o moc z dniem 25 wrzeÊnia 2008 r. w zwiàzku
z wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 listopada 2009 r. (poz. 1627)
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ZAKRES OKRESOWYCH BEZP¸ATNYCH BADA¡ LEKARSKICH CZ¸ONKA OCHOTNICZEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ

