UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą określa się limity środków finansowych na realizację zadań
wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

2.

Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy.
W art. 21 ust. 1 ww. ustawy wskazano zadania finansowane ze środków samorządu
województwa.
3.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.

4.

Uzasadnienie merytoryczne:
W województwie kujawsko-pomorskim zadania nałożone ustawą z dnia 27 czerwca
1997 r. o służbie medycyny pracy, finansowane z budżetu województwa, realizują
Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu oraz we Włocławku,
jednostki podstawowe medycyny pracy nadzorowane przez WOMP- y oraz jednostki
orzecznicze II stopnia.
W art. 21 ww. ustawy enumeratywnie wymieniono katalog zadań, które
finansowane są z budżetu Województwa, w szczególności:
1. prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób
zawodowych,
2. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe
lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
3. prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną
patologią zawodową,
4. organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych
zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub
pobierania nauki,
5. ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół
ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów
tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu
lub w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych,
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
6. udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
7. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy,
8. prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych
z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze
dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy
w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego
przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy –
prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.
Na realizację ww. zadań, uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na

rok 2018, w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85148 – medycyna pracy, § 4280
zaplanowano kwotę w wysokości 2.900.000 zł.
Podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu medycyny pracy
dokonano m.in. w oparciu o plany rzeczowo-finansowe na rok 2018 sporządzone przez
Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy oraz analizę wykonania zadań w latach
2010-2017. Ceny świadczeń medycznych wykonywanych przez WOMP-y
w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku przedstawia załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszej
uchwały.
Dokonano zwiększenia cen na zadania wykonywane przez Wojewódzkie Ośrodki
Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku oraz jednostki podstawowe
medycyny pracy. Ostatnia zmiana cen na wykonanie zadań nastąpiła w roku 2009.
Zgodnie z treścią § 5 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się do
podmiotu odwoławczego, którymi są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy
lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli
odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego
w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Województwo Kujawsko-Pomorskie
współpracuje od wielu lat z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
w związku z powyższym w roku 2018 również będzie kontynuowana współpraca.
Z budżetu województwa zaplanowano również sfinansowane prowadzenia
konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii
zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych,
orzekanie dla celów przewidzianych w kodeksie pracy, których nie wykonuje Instytut
Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, w przypadkach
zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego
w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy w innych jednostkach orzeczniczych
II stopnia.
Środki w wysokości 2.900.000 zł nie zabezpieczą w pełni zgłoszonych do realizacji
zadań z zakresu służby medycyny pracy.
5. Ocena skutków regulacji:
Efektem rzeczowym dla realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy (dział 851,
rozdział 85148, § 4280) będzie zabezpieczenie wykonania zadań określonych w ustawie
o służbie medycyny pracy.

