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Streszczenie
Wstęp: Służba medycyny pracy oparta jest na przepisach prawnych. Po ponad 10 latach obowiązywania ustawy o służbie medycyny 
pracy podjęto próbę oceny realizacji zadań wynikających z jej artykułu 12. Materiały i metody: Analizie poddano dane statystyczne 
dotyczące liczby umów na objęcie profi laktyczną opieką zdrowotną pracowników, liczby podmiotów gospodarczych oraz płatników 
składek ubezpieczenia zdrowotnego. Dane te uzyskano z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyniki: Dla potrzeb artykułu opracowano wskaźnik objęcia umowami (WOU). Na podstawie 
danych stwierdzono, że WOU dla województwa pomorskiego w 2007 roku wynosił 45,7%, przy średnim wskaźniku dla wszystkich 
województw w Polsce w wysokości 14,4%. Wnioski: Na podstawie przedstawionych danych należy stwierdzić, że stopień realizacji 
zapisów artykułu 12 Ustawy o służbie medycyny pracy jest różny w poszczególnych województwach i należy ocenić go jako niewystar-
czający. Nowelizacja ustawy wprowadzająca zapis o pisemnych umowach jest szansą na wprowadzenie mechanizmów naprawczych 
i poprawienie wskaźników do satysfakcjonującego poziomu. Med. Pr. 2009;60(1):35–41
Słowa kluczowe: służba medycyny pracy, profi laktyczne badania pracowników

Abstract
Background: Occupational health service is based on legal regulations. We have made an attempt to estimate the implementation 
of the tasks resulting from article 12 of the Occupational Medicine Service Act introduced in 1998. Materials and Methods: In this pa-
per we analyzed statistical data concerning the number of prophylactic health contracts, economic entities and health insurance payers. 
Th e data come from the Nofer Institute of Occupational Medicine, Central Statistical Offi  ce and Social Insurance Institution. Results: 
Contract Coverage Rate (CCR) has been introduced for the purpose of this research. Th e data show that in 2007, the Contract Coverage 
Rate (CCR) for the Pomorskie voivodeship (province) accounted for 45.7%, with the median value of 14.4% for all voivodeships in 
Poland. Conclusions: According to the gathered statistical data, it should be concluded that the implementation of article 12 is insuffi  -
cient. Th e amendment to the Act introducing the provision on written contracts is an opportunity to provide an eff ective mechanism, 
by which the present situation can be improved and the rates raised to a satisfactory level. Med Pr 2009;60(1):35–41
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WSTĘP

podmiot obowiązany do ich zapewnienia, w myśl 
art. 5 ust. 2, zwany dalej »zleceniodawcą«, z podsta-
wową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej 
»zleceniobiorcą«”. Powyższy zapis w momencie uka-
zania się ustawy wydawał się prosty i niewymagający 
szczególnych wyjaśnień, do czasu interpretacji praw-
nej, która sugerowała, że umowa ta może mieć formę 

Działania służby medycyny pracy oparte są na ściśle 
określonych przepisach. Podstawowym aktem praw-
nym jest Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (1), która w artykule 12, ustęp 1 
określa, że: „1. Badania wstępne, okresowe i kontro-
lne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne 
są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez 
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MATERIAŁ I METODY

Przedstawiono dane statystyczne ze wszystkich 16 wo-
jewództw dotyczące umów z pracodawcami na wykony-
wanie profi laktycznych badań lekarskich i sprawowanie 
profi laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
z uwzględnieniem liczby umów pisemnych i ustnych. 
Podane liczby odnoszą się do lat 2006–2007 i pochodzą 
ze zbiorczego zestawienia wykonanego na zlecenie Mi-
nisterstwa Zdrowia w Instytucie Medycyny Pracy w Ło-
dzi na podstawie druków sprawozdawczych MZ-35A 
sporządzanych przez lekarzy profi laktyków (6). Podda-
no je analizie w kontekście danych statystycznych doty-
czących gospodarki (pochodzących z Głównego Urzę-
du Statystycznego i Departamentu Statystyki Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych) takich, jak liczba: podmio-
tów gospodarczych, osób prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz płatników ubezpieczeń społecz-
nych (4,5). Celem artykułu jest opracowanie wskaźnika, 
który najlepiej odzwierciedlałby stan realizacji zapisów 
artykułu 12 Ustawy o służbie medycyny pracy (1).

WYNIKI

Pierwszym najprostszym wskaźnikiem realizacji zapi-
su artykułu 12 ustawy (1) są liczby bezwzględne umów 
w poszczególnych województwach (tab. 1) (5). Najwięcej 
umów w latach 2006/2007 występowało w wojewódz-
twie śląskim (42 095/44 717), następnie małopolskim 
(26 949/29 140) i pomorskim (18 475/28 406), a najmniej 

ustną. Interpretacja ta stoi w sprzeczności z rozbudo-
wanym do 10 punktów ustępem 2. artykułu, a zwłasz-
cza z punktami dotyczącymi rozliczeń fi nansowych, 
sposobu rozwiązywania umowy, okresu, na jaki zosta-
ła zawarta, trybu rozstrzygania sporów, a także pozo-
stałymi punktami. 
Oczywiste wydaje się, że każda umowa rodząca skut-
ki fi nansowe wymaga formy pisemnej dla uniknię-
cia rozbieżności w wywiązywaniu się stron ze swoich 
obowiązków. Chociaż ustawodawca nie użył słowa ’pi-
semnej’, analiza ustawy wraz z aktami wykonawczymi 
potwierdza intencję ustawodawcy co do takiej formy 
umowy. Na podstawie art. 6, ust. 6 tej ustawy (1) Mini-
ster Zdrowia i Opieki Społecznej wydał Rozporządze-
nie z dnia 15 września 1997 r. w sprawie wykonywania 
przez służbę medycyny pracy profi laktycznej opieki 
zdrowotnej w stosunku do osób objętych tą opieką na 
swój wniosek (2). Tam też w § 5, ust. 2 wskazał wyjątek, 
w którym umowa „może mieć formę ustną”. Choć nie 
wszyscy czytelnicy niniejszej pracy zgodzą się z tą in-
terpretacją, jest pewne, że umowa pisemna jest lepszym 
i korzystniejszym rozwiązaniem dla obu jej stron — 
szczególnie dla jednostki medycyny pracy, która jako 
zleceniobiorca może się nią podeprzeć w przypadku 
konfl iktu ze zleceniodawcą (np. w sprawach rozliczeń 
fi nansowych). 

W chwili publikacji niniejszego artykułu ustawa po-
winna już być po nowelizacji będącej efektem polsko-
holenderskiego projektu MATRA: „Redefi nicja odpo-
wiedzialności Ministra Zdrowia za opiekę zdrowotną 
nad pracującymi w Polsce”. Projekt ten, na wniosek 
między innymi wojewódzkich ośrodków medycyny 
pracy (WOMP), wprowadził do art. 12 zapis o pisemnej 
formie umowy. Zamknie to zapewne ostatecznie dysku-
sję na ten temat. Z doświadczeń lekarskich inspektorów 
WOMP prowadzących kontrolę podstawowych jedno-
stek medycyny pracy wynika, że umowa ustna stanowi-
ła często formę uniku dla lekarzy przeprowadzających 
badania profi laktyczne pacjentów-pracowników „z uli-
cy” i nie jest zgodna z zapisami art. 12 ustawy. Nato-
miast umowa ustna zgodna z zapisami rozporządzenia 
regulującego badania osób prowadzących działalność 
na własny rachunek (2) jest zjawiskiem marginalnym ze 
względu na nieobligatoryjność tych badań. Reasumu-
jąc, wykonywanie badań bez wymogu pisemnej umowy 
należy ocenić negatywnie jako zjawisko sprzyjające pa-
tologii w tej dziedzinie. Jedynym logicznym powodem 
niepodpisywania umów przez pracodawców jest chęć 
uniknięcia kosztów badań i przerzucenia ich na pra-
cowników.

Ryc. 1. Umowy pisemne i ustne na sprawowanie profi laktycznej 
opieki zdrowotnej w 2007.
Fig. 1. Th e percentage of written and oral prophylactic health 
contracts in 2007.
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Tabela 1. Liczba umów na opiekę profi laktyczną w poszczególnych województwach w latach 2006–2007
Table 1. Th e number of prophylactic health contracts in individual voivodeships (provinces) in the years 2006–2007

Lp. Województwo
Voivodeship

Umowy w 2006
Contracts in 2006

Umowy w 2007
Contracts in 2007

ogółem
total
[n]

umowy pisemne
written contracts

[n]

umowy ustne
oral contracts

[n]

ogółem
total
[n]

umowy pisemne
written contracts

[n]

umowy ustne
oral contracts

[n]

1 Dolnośląskie 16 858 12 482 4 376 18 463 14 057 4 401

2 Kujawsko-Pomorskie 5 407 4 927 480 6 026 5 323 629

3 Lubelskie 7 558 6 064 1 494 3 972 3 314 658

4 Lubuskie 1 845 1 017 828 2 106 1 251 855

5 Łódzkie 3 726 3 167 559 4 656 3 940 675

6 Małopolskie 26 949 23 675 3 274 29 140 24 122 5 015

7 Mazowieckie 13 682 11 536 2 146 10 745 8 160 2 586

8 Opolskie 1 583 1 236 347 1 639 1 271 365

9 Podkarpackie 5 028 4 299 729 6 205 5 400 785

10 Podlaskie 4 759 3 447 1 312 5 316 4 104 1 167

11 Pomorskie 18 475 17 705 770 28 406 27 742 664

12 Śląskie 42 095 10 981 31 114 44 717 13 167 31 547

13 Świętokrzyskie 3 140 2 755 385 3 926 3 282 644

14 Warmińsko-Mazurskie 3 445 3 118 327 3 759 3 362 397

15 Wielkopolskie 10 104 9 006 1 098 11 156 9 881 1 275

16 Zachodniopomorskie 2 338 2 009 329 3 283 2 886 397

Tabela 2. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON ogółem i osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą 
w poszczególnych województwach
Table. 2. Th e total number of economic entities registered in the National Offi  cial Business Register (REGON) and individuals carrying out 
business activities in individual voivodeships (provinces)

Województwa
Voivodeships

Podmioty gospodarcze ogółem
Th e total number of economic entities

[n]

Osoby fi zyczne
Natural persons

[n]

Odsetek osób fi zycznych
Percentage of individuals

[%]

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Dolnośląskie 303 050 308 308 218 939 220 798 72,25 71,62

Kujawsko-Pomorskie 186 949 188 531 147 762 148 248 79,04 78,63

Lubelskie 150 579 151 514 116 433 117 088 77,32 77,28

Lubuskie 105 559 106 450 80 108 80 406 75,89 75,53

Łódzkie 241 221 240 862 191 485 189 832 79,38 78,81

Małopolskie 289 368 293 845 220 301 222 530 76,13 75,73

Mazowieckie 609 601 627 277 443 204 453 688 72,70 72,33

Opolskie 92 846 94 933 69 462 71 007 74,81 74,80

Podkarpackie 140 656 142 056 108 938 109 503 77,45 77,08

Podlaskie 88 931 88 665 71 574 70 945 80,48 80,01

Pomorskie 229 010 232 806 169 967 172 046 74,22 73,90

Śląskie 425 499 427 413 323 455 322 859 76,02 75,54

Świętokrzyskie 106 312 106 904 85 652 85 720 80,57 80,18

Warmińsko-Mazurskie 111 311 113 058 82 770 83 747 74,36 74,07

Wielkopolskie 345 669 352 236 271 223 275 217 78,46 78,13

Zachodniopomorskie 209 478 210 750 164 075 164 016 78,33 77,82
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Społecznych (5). Centrala ZUS dysponuje między inny-
mi danymi o liczbie płatników składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne (tab. 3). Dotyczą one liczby aktywnych 
płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne ogółem 
i aktywnych płatników składek opłacających składki na 
ubezpieczenie zdrowotne samodzielnie (tylko za siebie) 
według stanu na koniec 2006 i 2007 r. 

W skali ogólnopolskiej płatnicy opłacający ubez-
pieczenie zdrowotne wyłącznie sami za siebie (nieza-
trudniający pracowników) stanowili 51% płatników 
(w roku 2007) w poszczególnych województwach nie 
było znaczących różnic i wartości te wahały się od 49% 
do 55%. W województwie pomorskim liczba ta kształ-
towała się dokładnie na poziomie wskaźnika ogólno-
polskiego. Po odjęciu od ogólnej liczby płatników skła-
dek płatników opłacających składki wyłącznie za siebie 
otrzymujemy interesującą nas liczbę płatników, a więc 
podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowni-
ków. Tą drogą udało się uzyskać liczbę pracodawców, 
na których ciąży kodeksowy (3) obowiązek kierowania 
pracowników na badania profi laktyczne, a co za tym 
idzie — zawierania umów zgodnie z artykułem 12 usta-
wy (1). Niestety, nie jest to liczba w 100% odzwiercie-
dlająca interesującą nas grupę pracodawców, ponieważ 
mogą się w niej znajdować pracodawcy zatrudniający 
pracowników wyłącznie na umowę zlecenie. 

Taka sytuacja w związku z niejasnymi zapisami arty-
kułu 3041 Kodeksu pracy (3) powoduje, że ta część pra-
codawców nie jest zobowiązana do zawierania umów 
z jednostkami medycyny pracy. Mimo to ogólna licz-
ba płatników zatrudniających pracowników na umowę 
o pracę nie powinna znacząco odbiegać od liczby płat-
ników otrzymanej po odjęciu liczby płatników opłaca-
jących ubezpieczenie zdrowotne wyłącznie za siebie. 
Dysponując tą liczbą, możemy już uzyskać wskaźniki, 
na podstawie których możliwa będzie ocena realizacji 
zapisów artykułu 12 Ustawy o służbie medycyny pracy.

Porównując liczbę umów pisemnych (Up) wyka-
zanych przez lekarzy w drukach sprawozdawczych 
MZ-35A do wskazanej powyżej liczby płatników za-
trudniających pracowników (P) otrzymamy procento-
wy wskaźnik objęcia umowami (WOU) w skali ogólno-
polskiej i dla poszczególnych województw:
 Up/P×100 = WOU (%)  [1]
Up — liczba umów pisemnych,
P — liczba płatników zatrudniających pracowników,
WOU — wskaźnik objęcia umowami.

Wykorzystanie do obliczeń liczby płatników ubez-
pieczeń zdrowotnych ma również tę zaletę, że wyłączo-
na zostaje szara strefa gospodarki, w której nie znajdują 

w opolskim (1583/1639), lubuskim (1845/2106) i za-
chodniopomorskim (2338/3283). Liczby bezwzględne 
nie są naturalnie dobrym miernikiem, ponieważ nie 
uwzględniają różnic między zasobami ludzkimi i go-
spodarczymi poszczególnych województw, niemniej 
sam fakt ponad 27-krotnej różnicy między największą 
a najmniejsza liczbą umów wskazuje na trudno wytłu-
maczalne różnice.

Dodatkowo zwraca uwagę znaczna rozbież-
ność pomiędzy wykazanymi odsetkami umów ust-
nych — od 4,17%/2,34% w województwie pomorskim 
do 73,01%/70,55% w województwie śląskim (ryc. 1). 
Średni udział umów pisemnych w latach 2006/2007 dla 
wszystkich województw wynosi 79,25 %/78,53%.

W tabeli 2. przedstawiono liczby podmiotów go-
spodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON (4). 
Mogą one stanowić wskaźnik potencjału gospodarczego 
danego województwa, jednak po analizie danych autorzy 
stwierdzili, że niewiele wnoszą one do pracy. Znaczną 
część tych podmiotów stanowią osoby prowadzące wła-
sną działalność gospodarczą, a część podmiotów może 
być nieaktywna (tylko zarejestrowana). Osoby prowa-
dzące własną działalność gospodarczą nie są zobowią-
zane do podpisywania umów na opiekę profi laktyczną 
z podstawową jednostką medycyny pracy, jednak z dru-
giej strony znaczna część osób fi zycznych prowadzących 
działalność gospodarczą zatrudnia pracowników, a więc 
staje się pracodawcami, którzy powinni zawrzeć stosow-
ną umowę. Grupa ta stanowi znaczny procent podmio-
tów gospodarczych (tab. 2). Średni procentowy udział 
tej grupy w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych 
dla wszystkich województw wynosi ok. 76 %. 

Statystyki GUS nie wyjaśniają, jaka część osób fi -
zycznych zatrudnia pracowników. Co gorsza w danych 
dotyczących zatrudnienia w podmiotach gospodar-
czych stworzony przedział od 0 do 9 zatrudnionych (4) 
całkowicie zaciemnia sytuację, ponieważ nie można 
wydzielić podmiotów niezatrudniających pracowników 
(0 zatrudnionych) z podmiotów zatrudniających (od 1 
do 9 zatrudnionych oraz powyżej). Tylko dane dotyczą-
ce podmiotów zatrudniających od 1 pracownika wzwyż 
pozwoliłyby na wyłonienie grupy podmiotów zatrud-
niających, zobowiązanych do zawarcia umów. Potwier-
dza się więc spostrzeżenie, że na podstawie danych staty-
stycznych GUS dotyczących podmiotów gospodarczych 
nie można skonstruować wskaźnika służącego do oceny 
sytuacji w zakresie przestrzegania zapisów artykułu 12 
ustawy (1).

W poszukiwaniu wiarygodnych danych analizo-
wane były dane statystyczne z Zakładu Ubezpieczeń 
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Tabela 3. Płatnicy składek — liczba kont aktywnych w ubezpieczeniu zdrowotnym w latach 2006–2007 
(dane departamentu statystyki ZUS)
Table 3. Payers of contributions — the number of active accounts in health insurance for the year 2006–2007 
(data obtained from the Statistics Department, Social Insurance Institution)

Województwa
Voivodeships

Płatnicy składek — stan na 31 grudnia 2006
Payers of contributions — as of December 31, 2006

Płatnicy składek — stan na 31 grudnia 2007
Payers of contributions — as of December 31, 2007

ogółem
total
[n]

płacący za siebie
paying for 

him-/herself
[n]

zatrudniający 
pracowników

employer
[n]

ogółem
total
[n]

płacący za siebie
paying for 

him-/herself
[n]

zatrudniający 
pracowników

employer
[n]

Ogółem / Total 1 858 131 1 066 998 791 133 1 872 066 959 286 912 780
Dolnośląskie 142 859 83 936 58 923 144 218 75 678 68 540
Kujawsko-pomorskie 93 483 54 401 39 082 93 624 48 204 45 420
Lubelskie 76 515 43 567 32 948 76 395 39 763 36 632
Lubuskie 49 285 28 121 21 164 49 783 25 556 24 227
Łódzkie 123 256 67 964 55 292 122 467 59 791 62 676
Małopolskie 163 712 92 966 70 746 165 441 83 866 81 575
Mazowieckie 302 220 175 754 126 466 310 013 162 946 147 067
Opolskie 41 047 21 978 19 069 41 385 19 995 21 390
Podkarpackie 72 997 40 227 32 770 72 842 35 994 36 848
Podlaskie 46 711 28 136 18 575 46 297 25 401 20 896
Pomorskie 122 671 71 735 50 936 124 459 63 702 60 757
Śląskie 226 827 128 685 98 142 225 388 112 940 112 448
Świętokrzyskie 49 822 28 795 21 027 49 777 25 822 23 955
Warmińsko-mazurskie 60 148 33 369 26 779 60 116 29 643 30 473
Wielkopolskie 189 043 107 607 81 436 192 170 97 086 95 084
Zachodniopomorskie 97 535 59 757 37 778 97 691 52 899 44 792

Tabela 4. Wskaźnik objęcia umowami (WOU) na opiekę profi laktyczną w poszczególnych województwach w latach 2006–2007
Table 4. Contract Coverage Rate (CCR) in individual voivodeships (provinces) in the years 2006–2007

Województwa
Voivodeships

2006 2007
płatnicy 

zatrudniający 
pracowników

payers who employ 
workers

[n]

umowy pisemne
written contracts

[n]

wskaźnik objęcia 
umowami (WOU)
Contract Coverage 

Rate (CCR)
[%]

płatnicy 
zatrudniający 
pracowników

payers who employ 
workers

[n]

umowy pisemne
written contracts

[n]

wskaźnik objęcia 
umowami (WOU)
Contract Coverage 

Rate (CCR)
[%]

Lubuskie 21 164 1 017 4,8 24 227 1 251 5,2
Mazowieckie 126 466 11 536 9,1 147 067 8 160 5,5
Opolskie 19 069 1 236 6,5 21 390 1 271 5,9
Łódzkie 55 292 3 167 5,7 62 676 3 940 6,3
Zachodniopomorskie 37 778 2 009 5,3 44 792 2 886 6,4
Lubelskie 32 948 6 064 18,4 36 632 3 314 9,0
Wielkopolskie 81 436 9 006 11,1 95 084 9 881 10,4
Warmińsko-mazurskie 26 779 3 118 11,6 30 473 3 362 11,0
Śląskie 98 142 10 981 11,2 112 448 13 167 11,7
Kujawsko-pomorskie 39 082 4 927 12,6 45 420 5 323 11,7
Świętokrzyskie 21 027 2 755 13,1 23 955 3 282 13,7
Podkarpackie 32 770 4 299 13,1 36 848 5 400 14,7
Podlaskie 18 575 3 447 18,6 20 896 4 104 19,6
Dolnośląskie 58 923 12 482 21,2 68 540 14 057 20,5
Małopolskie 70 746 23 675 33,5 81 575 24 122 29,6
Pomorskie 50 936 17 705 34,8 60 757 27 742 45,7
Ogółem / Total 791 133 117 424 14,8 912 780 131 262 14,4
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w którym większość pracodawców nie realizuje zapisu 
artykułu 12 ustawy (1) prowadzi do patologii i może 
wpływać znacząco na jakość wykonywania badań przez 
lekarzy służby medycyny pracy. Działania Wojewódz-
kiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku skierowano 
na zintensyfi kowanie kontroli lekarzy jednostek pod-
stawowych, uczulając ich na przestrzeganie zapisu arty-
kułu 12. Również w tym celu w trakcie comiesięcznych 
szkoleń organizowanych wspólnie z Oddziałem Gdań-
skim Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy informo-
wano lekarzy o konieczności podpisywania umów. 

Do wszystkich jednostek medycyny pracy rozesłano 
dwukrotnie informacje pisemne z interpretacją przepi-
sów ustawy (1). Na bieżąco informowano pracodawców 
zgłaszających się z zapytaniami o konieczności zawierania 
umów. Bardzo ważne okazało się nawiązanie ścisłej współ-
pracy z Państwową Inspekcją Pracy (PIP) i Państwową 
Inspekcją Sanitarną (PIS). Rezultatem tej współpracy są 
liczne interwencje inspektorów PIP, kierowane do WOMP, 
w sprawie nieprawidłowości stwierdzanych w zakładach 
pracy w zakresie wydawania zaświadczeń przez lekarzy 
przeprowadzających badania profi laktyczne. 

Podobne działania podjął Małopolski Ośrodek Me-
dycyny Pracy, co również przełożyło się bezpośred-
nio na wielkość wskaźnika WOU w województwie 
małopolskim. Dane dotyczące liczby umów zbiera-
ne od 2006 roku nie pozwalają ocenić pod tym kątem 
wcześniejszych lat obowiązywania Ustawy o służbie 
medycyny pracy. Ważne wydaje się podjęcie działań na 
szczeblu centralnym, a szczególnie istotna jest współ-
praca WOMP-ów z PIP i PIS, aby obie te instytucje zo-
stały wyposażone w odpowiednie instrumenty nacisku 
na pracodawców, tak by nie unikali oni podpisywania 
umów, a dostrzegli płynące z tego korzyści. 

Bardzo dobrym momentem na działania naprawcze 
jest nowelizacja Ustawy o służbie medycyny pracy i do-
pisanie słowa ‘pisemnej’ w artykule 12 ustawy, co za-
myka istniejąca lukę dla lekarzy, którzy powołując się 
na umowę ustną omijają stosowne przepisy. Szkolenia 
i informacje przekazywane na ten temat powinny bez 
większych oporów trafi ć do przekonania zarówno leka-
rzy, jak i pracodawców. Za satysfakcjonujący efekt dzia-
łań uważamy osiągnięcie wskaźnika WOU w wysoko-
ści ≥ 70%.

WNIOSKI

Realizacja zapisu artykułu 12 Ustawy z dnia 27 czer-1. 
wca 1997 roku o służbie medycyny pracy nie była 
satysfakcjonująca i wymaga korekty.

zastosowania przepisy Kodeksu pracy, a więc pomija się 
te zarejestrowane podmioty gospodarcze, które nie za-
trudniają ofi cjalnie pracowników.

Dla całego kraju wskaźnik WOU w roku 2006 wy-
niósł 14,8%, a w 2007 — 14,4%. W poszczególnych wo-
jewództwach wahał się od 4,8% do 34,8% w roku 2006, 
a od 5,5% do 45,7% w 2007. W województwie pomor-
skim w roku 2006 wskaźnik WOU wynosił 34,8%, 
a w 2007 — 45,7%. W okresie tym nastąpił wzrost liczby 
umów pisemnych w województwie pomorskim o po-
nad 10 000 umów (tj. o ok. 56%), co dało wzrost wskaź-
nika WOU o ok. 31%.

Wskaźnik WOU dla poszczególnych województw 
w latach 2006/2007 został przedstawiony w tabeli 4. 
oraz na rycinie 2.

OMÓWIENIE

Wziąwszy pod uwagę przytoczone dane statystyczne, 
należy wskazać na potrzebę zintensyfi kowania działań 
w kierunku zwiększenia wskaźnika objęcia umowami 
(WOU) zarówno w skali całego kraju (zaledwie 14,4% 
w roku 2007), jak i w poszczególnych województwach. 

W województwie pomorskim od 2005 roku rozpo-
częto intensywne działania w celu zmniejszenia skali 
wykonywania badań profi laktycznych z pominięciem 
zawierania umów na opiekę profi laktyczną pracow-
ników. W przekonaniu autorów utrzymywanie stanu, 

Ryc. 2. Wskaźnik objęcia umowami (WOU) na opiekę 
profi laktyczną w poszczególnych województwach 
w latach 2006–2007.
Fig. 2. Contract Coverage Rate (CCR) in individual voivodeships 
(provinces) in the years 2006–2007.
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w stosunku do osób objętych tą opieką na swój wniosek. 
DzU z 1997 r. nr 120, poz. 766

3.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jed-
nolity). DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94

4.  Główny Urząd Statystyczny: Bank Danych Regional-
nych wg klasyfi kacji NTS. Podmioty Gospodarcze. Adres: 
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks

5.  Dane Departamentu Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych — pismo sygnatura 992600/077 /22/2008/NS 
z dnia 12 września 2008 r.

6.  Opracowanie danych statystycznych dotyczących zaso-
bów i działań służby medycyny pracy w Polsce za rok 2006 
i 2007 — raporty opracowane na zlecenie Ministerstwa 
Zdrowia. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2007

Zapis o pisemnej formie umowy na profi laktyczne 2. 
badania pracowników podlegających tym badaniom 
może poprawić jakość badań i eliminować istniejące 
nieprawidłowości.
Wskaźnik objęcia umowami pisemnymi (WOU) wy-3. 
daje się przydatnym miernikiem właściwej realizacji 
zapisu artykułu 12 wspomnianej ustawy (1).
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