
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 10 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 204) 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 618, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   dokumentacja medyczna - dokumentację medyczną, o której mowa w przepisach 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.); 

1a)  jednostka wojskowa - jednostkę organizacyjną niebędącą jednostką budżetową, dla 

której podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, w której udzielane są 

świadczenia zdrowotne przez lekarza, realizującą zadania także poza granicami 

państwa, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1510); 

2)   osoba wykonująca zawód medyczny - osobę uprawnioną na podstawie odrębnych 

przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się 

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w 

określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny; 

3)   pacjent - pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta; 

4)   podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą - podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 

ust. 1 pkt 2, 3 i 7; 

5)   podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 

4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności 

leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5; 

6)  podmiot tworzący - podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo 

jednostki wojskowej; 

7)   promocja zdrowia - działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności 

zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego 

poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych 

czynników sprzyjających zdrowiu; 
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[8)   przedsiębiorstwo - zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot 

leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej;] 

[9)   szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje 

działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;] 

<9)  szpital – zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność 

leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;> 

10)  świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 

przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania; 

11)  świadczenie szpitalne - wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne 

polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być 

realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych 

lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także 

świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie 

nieprzekraczającym 24 godzin; 

12)  stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne - 

świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z 

zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane 

pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych 

świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach; 

13)  uczelnia medyczna - publiczną uczelnię medyczną albo publiczną uczelnię 

prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego[.] <,> 

<14) zakład leczniczy – zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot 

leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej.> 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   kierowniku bez bliższego określenia - rozumie się przez to także zarząd spółki 

kapitałowej, a w przypadku innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 

osobę uprawnioną do kierowania tymi podmiotami i ich reprezentowania na zewnątrz, 

jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 

2)   działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez 

bliższego określenia - rozumie się przez to działalność leczniczą w rodzaju 

świadczenia szpitalne, jak i działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne; 

3)   pielęgniarce - rozumie się przez to także położną; 

4)   lekarzu - rozumie się przez to także lekarza dentystę. 

[3. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest jednostką lokalną w rozumieniu przepisów o 

statystyce publicznej, dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot 

leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w art. 24.] 

<3. Zakład leczniczy jest jednostką lokalną w rozumieniu art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), dla 
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której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot leczniczy postanowi 

inaczej w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w art. 24.> 

 

Art. 4. 

1. Podmiotami leczniczymi są: 

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) we wszelkich formach 

przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej, 

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane 

przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych 

lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 581), 

4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.), 

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w 

zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności 

leczniczej, 

5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których 

mowa w pkt 5, 

6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, 

7)  jednostki wojskowe 

- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. 

2. Określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie 

wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez 

kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

3. Do instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje się, w zakresie 

nieuregulowanym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych: 

1) przepisy art. 3, art. 9-17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 4, art. 25-36 - 

w zakresie świadczeń zdrowotnych i podejmowania działań w zakresie promocji 

zdrowia; 

2) przepisy art. 93-99 - w zakresie czasu pracy pracowników tych instytutów; 

3) przepisy art. 100-113 - w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą; 

4) przepisy art. 114-117 - w zakresie dotyczącym przekazywania środków finansowych; 
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[5) przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 119, art. 120 oraz art. 122 - w zakresie 

dotyczącym kontroli pod względem medycznym.] 

<5) przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4, art. 119 oraz art. 122 – w zakresie 

dotyczącym kontroli pod względem medycznym.> 

 

Art. 5. 

1. Lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na 

zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100. 

2. Działalność lecznicza: 

1) lekarzy może być wykonywana w formie: 

[a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka 

lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, 

indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna 

praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym 

podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,] 

<a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, 

indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna 

specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka 

lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska 

wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska 

wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład,> 

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka 

lekarska, 

2) pielęgniarki może być wykonywana w formie: 

[a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, 

indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna 

specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka 

pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym 

podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,] 

<a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka 

pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu 

wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna 

specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, 

indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na 

podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub 
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indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie 

leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 

zakład,> 

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka 

pielęgniarek 

- zwanych dalej "praktykami zawodowymi". 

3. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu 

leczniczego. 

 

Art. 6. 

1. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo 

wojewodę może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie: 

1) spółki kapitałowej; 

2) jednostki budżetowej; 

3)  jednostki wojskowej[.] <;> 

<4) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.> 

2. Jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w 

formie: 

1) spółki kapitałowej; 

2) jednostki budżetowej[.] <;>  

<3) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.> 

3. Właściwy minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda wykonują 

uprawnienia: 

1) Skarbu Państwa w stosunku do spółek kapitałowych przez nich utworzonych i 

prowadzonych; 

2) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 20 ust. 2 pkt 4, art. 26 

ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 53 ust. 2 i art. 427 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233) - w przypadku 

upadłości spółki, o której mowa w pkt 1. 

4. Do spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów o gospodarce 

komunalnej. 

5. Utworzenie spółki kapitałowej przez Skarb Państwa reprezentowany przez centralny organ 

administracji rządowej wymaga odpowiednio zgody właściwego ministra w przypadku 

centralnego organu nadzorowanego przez tego ministra albo Prezesa Rady Ministrów w 

przypadku centralnego organu nadzorowanego przez Prezesa Rady Ministrów. 

[6. Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki 

kapitałowej. 

7. W spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wykonującej działalność leczniczą, o której mowa 

w art. 3 ust. 2 pkt 2, wartość nominalna udziałów albo akcji należących łącznie do uczelni 

medycznych nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki. Udziały albo 

akcje w tych spółkach poza uczelniami medycznymi mogą posiadać wyłącznie Skarb 
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Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o 

szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.] 

<6. Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo spółki kapitałowej. 

7. W spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wykonującej działalność leczniczą, o której 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, wartość nominalna udziałów albo akcji należących do 

uczelni medycznej nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki 

oraz uczelnia ta dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Udziały albo akcje w tej spółce poza 

uczelniami medycznymi mogą posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym 

znaczeniu dla gospodarki państwa.> 

8. [Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą przystępować do spółki kapitałowej 

wykonującej działalność leczniczą.] <Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, 

centralny organ administracji rządowej albo wojewodę oraz jednostka samorządu 

terytorialnego mogą przystępować do spółki kapitałowej wykonującej działalność 

leczniczą.> Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

<9. W spółce kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, lub do której 

przystąpiły podmioty, o których mowa w ust. 8, wartość nominalna udziałów albo 

akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie 

może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz Skarb Państwa lub 

jednostka samorządu terytorialnego dysponuje bezpośrednio większością głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. 

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się, jeżeli nabywcą lub obejmującym akcje spółki 

prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 

lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742 oraz 

z 2015 r. poz. 1844), jest spółka kapitałowa, wobec której Skarb Państwa sprawuje 

kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 

11. W spółce kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego 

lub uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje o wartości nominalnej nie 

mniejszej niż 51% kapitału zakładowego spółki, nie wypłaca się dywidendy.> 

 

[Art. 7. 

Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 2 i 6, mogą prowadzić samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej.] 

 

Art. 10. 

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub 

specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, 

udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i 
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całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. [Udzielanie tych 

świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, w tym w pojeździe 

przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta.] <Udzielanie 

tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w tym w 

pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu 

pacjenta.> 

 

Art. 17. 

1. Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

1) posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 

22; 

2)  używać i utrzymywać wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby 

medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in 

vitro, aktywne wyroby medyczne do implantacji oraz systemy lub zestawy zabiegowe 

złożone z wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918); 

3) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód 

medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach; 

4) zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialności cywilnej[,] <.> 

[b) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego 

szpital.] 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów 

medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych o 

szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o 

tych wyrobach, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w zakresie 

diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia przebiegu chorób oraz 

kompensowania skutków obrażeń lub upośledzeń. 

3. Informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są przekazywane 

przez podmioty lecznicze w sposób określony w przepisach o systemie informacji w 

ochronie zdrowia. 

[4. W celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy, kierownik raz na kwartał 

przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów 

medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie 

umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł 

umowę cywilnoprawną.] 

 

Art. 18. 

1. Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest 

obowiązany spełniać następujące warunki: 

1) posiadać prawo wykonywania zawodu; 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) nie może być: 

a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu 

określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich, 

b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 

c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka 

karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu 

zastosowanym środkiem zapobiegawczym; 

[3) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, 

wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny 

odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać 

opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków 

wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń 

udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464);] 

<3) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 

22, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty 

lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do 

rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;> 

4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w 

art. 25 ust. 1 pkt 1. 

2. Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę 

lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

1) określone w ust. 1; 

2) posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi 

wykonywanych świadczeń zdrowotnych. 

3. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest 

obowiązany: 

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5; 

2) posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń 

zdrowotnych, w tym również w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

3) wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu 

wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji 

medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego, o których mowa w pkt 2. 

[4. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązany spełniać 

warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.] 

<4. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie 

leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 

jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.> 
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5. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu 

wezwania jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, ust. 2 

pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3. 

[6. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest 

obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2.] 

<6. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w 

zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 

ten zakład jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 

oraz w ust. 2 pkt 2.> 

7. W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne 

wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w 

art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 albo 2. 

 

Art. 19. 

1. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną 

praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki: 

1) posiadać prawo wykonywania zawodu; 

2)  (uchylony); 

3) nie może być: 

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu 

określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach 

pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych, 

b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka 

karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu 

zastosowanym środkiem zapobiegawczym; 

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 

okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis; 

[5) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, 

wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie 

określonych świadczeń zdrowotnych;] 

<5) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 

22, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny;> 

6) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

7) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w 

art. 25 ust. 1 pkt 1. 

2. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną 

specjalistyczną praktykę jest obowiązana: 

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1; 

2) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie 

mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 
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3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną 

praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest 

obowiązana: 

1)  spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7, oraz, w przypadku 

indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2; 

2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń 

zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta; 

3) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej. 

[4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest 

obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7.] 

<4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie 

leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 

jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7.> 

5. W ramach grupowej praktyki pielęgniarki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne 

wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w 

art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające warunki określone w ust. 1 albo ust. 2. 

[6.  Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest 

obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 

2.] 

<6. Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki 

wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 

pkt 1–4, 6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2.> 

 

[Art. 20. 

Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 5 oraz w art. 19 ust. 3, nie może być 

przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.] 

 

<Art. 20. 

Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 5 oraz w art. 19 ust. 3, nie może 

być zakład leczniczy.> 

 

Art. 22. 

1. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają 

wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warunków: 

1) ogólnoprzestrzennych; 

2) sanitarnych; 

3) instalacyjnych. 
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3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a 

także rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

3a.  Wymagań określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 3 nie stosuje się do 

pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających 

wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

3b.  Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwy do spraw 

informatyzacji, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia oraz systemy teleinformatyczne lub 

systemy łączności podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego wyłącznie 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności, kierując się potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem wykonywanej działalności i 

zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, 

kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego tych osób, a także 

rodzajem prowadzonej działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

4a.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i 

obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami 

wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, 

2) standardy postępowania medycznego w podmiotach leczniczych, określonych w pkt 1 

- kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób, a także rodzajem 

i miejscem prowadzonej działalności oraz zakresem udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

<4b. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

stosuje standardy organizacyjne opieki zdrowotnej, jeżeli zostały określone na 

podstawie ust. 5 dla dziedziny medycyny objętej zakresem świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez ten podmiot wykonujący działalność leczniczą lub dla rodzaju 

wykonywanej przez niego działalności leczniczej. 

4c. Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dotyczą sposobu sprawowania opieki 

nad pacjentem lub wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych.> 

[5. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy 

postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych 
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podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia 

odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.] 

<5. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, 

standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub 

w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą 

zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.> 

 

Art. 23. 

<1.> Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez 

podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, 

określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do praktyk zawodowych, o których mowa w art. 18 ust. 

4 i 6 oraz art. 19 ust. 4 i 6.> 

 

Art. 24. 

1. W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się 

w szczególności: 

1) firmę albo nazwę podmiotu; 

2) cele i zadania podmiotu; 

[3) strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;] 

<3) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;> 

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

5)  miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych - w przypadku udzielania świadczeń 

zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących 

zawód medyczny udzielających tych świadczeń; 

[6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej 

dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych 

przedsiębiorstwa podmiotu; 

7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla 

zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem 

diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-

gospodarczym;] 

<6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej 

dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach 

organizacyjnych zakładu leczniczego; 

7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych 

zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla 

zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem 

diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-

gospodarczym;> 
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8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w 

zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji 

pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych; 

9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób 

określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta; 

10) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; 

11) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 

godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się 

zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym; 

12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami 

ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; 

[13) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa 

podmiotu.] 

<13) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu 

leczniczego.> 

2. Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości 

pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń 

oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie 

Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia. 

2a.  W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających wyłącznie 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich umieszczenie na stronie 

internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia. 

3. Do regulaminu organizacyjnego praktyk zawodowych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 

3, 6-8, 11 i 13. 

4. Do regulaminu organizacyjnego podmiotów leczniczych wykonujących działalność 

leczniczą w rodzaju świadczenia ambulatoryjne nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 11. 

 

Art. 25. 

1. Umowa ubezpieczenia: 

1)   odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania 

świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 

świadczeń zdrowotnych[;] <.> 

[2)   z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, 

które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.] 
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[1a. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu 

do wszystkich zdarzeń medycznych w szpitalu, których skutki są objęte umową 

ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i 

sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego, oraz wynosi nie mniej niż 

300 000 zł. 

1b. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego wynosi nie mniej niż 

1000 zł. 

1c. Jeżeli podmiot leczniczy posiada certyfikat akredytacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 6 

listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 

76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w zakresie lecznictwa szpitalnego, suma 

ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego jest pomniejszana o 10%. 

1d. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być zawarta również z 

zastosowaniem: 

1)   zagregowanej franszyzy integralnej (oznaczającej łączną kwotę wszystkich świadczeń z 

tytułu zdarzeń medycznych, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, 

do której wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela) w wysokości określonej w 

tej umowie, nie wyższej niż 50% sumy ubezpieczenia ustalonej w sposób określony w 

ust. 1a-1c, albo 

2)   proporcjonalnego udziału własnego podmiotu leczniczego w wysokości określonej w 

tej umowie, nie wyższej niż 50% sumy ubezpieczenia ustalonej w sposób określony w 

ust. 1a-1c. 

1e. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1d pkt 1: 

1)   podmiot leczniczy jest zobowiązany do wypłaty świadczeń z tytułu zdarzeń medycznych, 

które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, do wysokości zagregowanej 

franszyzy integralnej pozostającej na udziale tego podmiotu leczniczego; 

2)   ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczeń z tytułu zdarzeń medycznych, 

które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku wypłaty przez 

podmiot leczniczy świadczeń z tytułu zdarzeń medycznych, które miały miejsce w 

okresie ochrony ubezpieczeniowej, o łącznej wartości odpowiadającej wysokości 

zagregowanej franszyzy integralnej. 

1f. W przypadku wypłaty, o której mowa w ust. 1e pkt 1, podmiot leczniczy jest obowiązany 

powiadomić ubezpieczyciela o wypłacie świadczenia, w terminie 14 dni od dnia dokonania 

wypłaty.] 

2. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia 

wykonywania działalności leczniczej. 

[3. Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której 

mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, 

dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione 

przez ubezpieczyciela.] 

4. Przepis ust. 1 pkt 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662). 
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5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę 

gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów 

wykonujących tę działalność. 

 

<Art. 28a. 

1. Podmiot leczniczy prowadzący szpital jest obowiązany zgłosić, na podany przez 

jednostkę Policji numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, fakt: 

1) przyjęcia pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo 

opiekunem faktycznym nie można się skontaktować – nie później niż w okresie 

4 godzin od przyjęcia; 

2) przyjęcia albo zgonu pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo 

potwierdzić na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość – nie później 

niż w okresie 8 godzin odpowiednio od przyjęcia albo zgonu. 

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą udziela, na żądanie Policji, informacji o 

fakcie przyjęcia osoby zaginionej w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.).> 

 

Art. 29. 

1. [Wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia 

zdrowotne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje:]  <Wypisanie 

pacjenta ze szpitala albo innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia 

zdrowotne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje:> 

[1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w 

tym przedsiębiorstwie;] 

<1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń 

zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym;> 

2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego; 

3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania 

świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego 

życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. 

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga 

dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania 

w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń 

zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie zawiadamia się właściwy sąd 

opiekuńczy o odmowie wypisania i jej przyczynach. 

4. Pacjent występujący z żądaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest informowany przez 

lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń 

zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W 

przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji 

medycznej. 

 

[Art. 33. 

W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza jako indywidualnej praktyki 

lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym 

podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem albo 

wykonywania działalności leczniczej przez pielęgniarkę jako indywidualnej praktyki 

pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym 

podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, 

odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 

niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ponoszą solidarnie 

odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy albo pielęgniarka i podmiot leczniczy.] 

 

<Art. 33. 

W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza jako indywidualnej 

praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem 

leczniczym prowadzącym ten zakład albo indywidualnej specjalistycznej praktyki 

lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem 

leczniczym prowadzącym ten zakład albo wykonywania działalności leczniczej przez 

pielęgniarkę jako indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym 

na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład albo 

indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym 

na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, 

odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych 

albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ponoszą 

solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy albo pielęgniarka i podmiot 

leczniczy.> 

 

Art. 34. 

1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zaprzestać działalności 

leczniczej: 

1) całkowicie; 
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[2) częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem tych 

świadczeń.] 

<2) częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych 

zakładu leczniczego tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem tych 

świadczeń.> 

2. Czasowe zaprzestanie działalności, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody wojewody. 

3. Kierownik występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 

2. 

4. Kierownik podmiotu leczniczego: 

1)  utworzonego przez Ministra Obrony Narodowej występuje do wojewody z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej; 

2) wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne utworzonego przez uczelnię medyczną występuje do wojewody z 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody rektora uczelni albo 

odpowiednio dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

5. Wniosek kierownika powinien zawierać określenie przyczyny, proponowany okres oraz 

zakres zaprzestania działalności. 

6. Wojewoda przed wyrażeniem zgody zasięga opinii dyrektora właściwego oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Niewydanie opinii w terminie 7 dni jest 

równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. 

7. Wojewoda wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, w drodze decyzji administracyjnej, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

8. W przypadku gdy zaprzestanie działalności leczniczej: 

1) jest spowodowane siłą wyższą, 

2) wynika z decyzji administracyjnej podjętej na podstawie odrębnych przepisów 

- kierownik informuje wojewodę o czasowym całkowitym albo częściowym zaprzestaniu 

działalności, w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących 

zaprzestanie tej działalności. 

 

Art. 35. 

1. [W przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo, w 

zakresie jednej lub kilku jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne, bez zachowania trybu określonego w art. 34, 

wojewoda nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika tego podmiotu karę 

pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia tej osoby, 

wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w 

którym nałożono karę.] <W przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej 

całkowicie lub częściowo, w zakresie jednej lub kilku jednostek lub komórek 

organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, bez 
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zachowania trybu określonego w art. 34, wojewoda nakłada, w drodze decyzji 

administracyjnej, na kierownika tego podmiotu karę pieniężną w wysokości do 

trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie 

wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono 

karę.>  Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

2. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. 

3. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej wojewoda jest obowiązany uwzględniać rodzaj i 

wagę stwierdzonych naruszeń. 

4. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

5. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) dotyczące terminu przedawnienia 

zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. 

6. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

 

Art. 36. 

[1. Osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem 

leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym 

miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby.] 

<1. Osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym 

z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital, są obowiązane 

nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję 

tej osoby.> 

2. W szpitalu dla osób pozbawionych wolności stosuje się numeryczne znaki identyfikacyjne 

osób zatrudnionych. 

3. Pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne. 

3a. W przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta kierownik może podjąć decyzję o 

odstąpieniu od zaopatrywania tego pacjenta w znak identyfikacyjny. Informację w tym 

zakresie wraz z podaniem przyczyn odstąpienia zamieszcza się w dokumentacji medycznej 

pacjenta. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pacjentów szpitala dla osób pozbawionych wolności oraz 

pacjentów szpitala lub oddziału psychiatrycznego. 

5. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje pozwalające na 

ustalenie: 

1) imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, 

2) w przypadku noworodka urodzonego w szpitalu - imienia i nazwiska matki, płci i daty 

urodzenia dziecka ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w 

systemie 24-godzinnym, a w przypadku noworodka urodzonego z ciąży mnogiej także 

cyfry wskazujące na kolejność rodzenia się 

- zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne, 
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2) sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów 

szpitala 

- kierując się potrzebą zapewnienia identyfikacji pacjentów i ich bezpieczeństwa oraz 

koniecznością poszanowania ochrony danych osobowych. 

 

Art. 37. 

1.(uchylony) 

2. (uchylony) 

[3.  Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy ustawy stosuje się 

odpowiednio, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 

medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na ich 

podstawie, z tym że przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 25, art. 30, art. 44-50 oraz 

przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się. 

4.  Do podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób 

pozbawionych wolności przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 

557, z późn. zm.) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, z tym że 

przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 25, art. 30, art. 34, art. 35, art. 44-46, art. 48-50 oraz 

przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się. 

4a. Do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, o którym mowa w 

ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 

osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 oraz z 2015 r. poz. 396), przepisy ustawy stosuje się 

odpowiednio, z tym że przepisów art. 22, art. 29, art. 30, art. 34, art. 35, art. 36 ust. 3, art. 

44, art. 45, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II 

nie stosuje się. 

5.  Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej, utworzonych przez Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

w ramach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przepisu art. 49 nie stosuje się.] 

<3. Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy ustawy stosuje się 

odpowiednio, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 713) oraz przepisów wydanych na ich 

podstawie, z tym że przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 25, art. 30, art. 44–49 i art. 50 

ust. 1–3a oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się. 

4. Do podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób 

pozbawionych wolności przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 

557, z późn. zm.) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, z tym że 

przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 25, art. 30, art. 34, art. 35, art. 44–46, art. 48, art. 

49 i art. 50 ust. 1–3a oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się. 
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5. Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej, utworzonych przez Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych w 

ramach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, 

przepisów art. 49 nie stosuje się.> 

<5a. Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej, utworzonych przez 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przepisów art. 35 i art. 50 oraz przepisów 

oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się.> 

6.  Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez Ministra 

Obrony Narodowej przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822), z tym że przepisów art. 35, art. 48-50 oraz przepisów 

oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się. 

7.  Do podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej przepisy ustawy stosuje się 

odpowiednio, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia 

lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, z tym że 

przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 1 pkt 11, art. 25, art. 29, art. 30, art. 34-36, art. 

44, art. 45, art. 46 ust. 2-4, art. 48-50, przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II oraz 

przepisów działu IV nie stosuje się. 

 

Art. 40. 

1.  Jednostka budżetowa i jednostka wojskowa, dla których podmiotem tworzącym jest 

Minister Obrony Narodowej, posiadające w swojej strukturze ambulatorium z izbą 

chorych, wykonują działalność leczniczą w zakresie świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej lub świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udzielanych żołnierzom i personelowi 

cywilnemu, a także żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu, w przypadku 

ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[2. Jednostka budżetowa, której podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

posiadająca w swojej strukturze ambulatorium z izbą chorych albo poradnię 

przyzakładową i poradnię przyzakładową z izbą chorych, wykonuje działalność leczniczą w 

zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub świadczeń lekarza dentysty, a także 

stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udzielanych 

osobom, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144) i funkcjonariuszom 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej oraz Straży 

Granicznej.] 
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<2. Jednostka budżetowa, której podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, posiadająca w swojej strukturze ambulatorium z izbą chorych 

albo poradnię przyzakładową i poradnię przyzakładową z izbą chorych, wykonuje 

działalność leczniczą w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub 

świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń 

zdrowotnych innych niż szpitalne udzielanych osobom, o których mowa w art. 56 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.), i funkcjonariuszom 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 

Więziennej oraz Straży Granicznej, weteranom funkcjonariuszom i weteranom 

poszkodowanym – funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Agencji Wywiadu oraz pracownikom zatrudnionym w Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na 

podstawie umowy o pracę.> 

<3. Jednostka budżetowa, której podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, posiadająca w swojej strukturze ambulatorium z izbą chorych albo 

poradnię przyzakładową i poradnię przyzakładową z izbą chorych, wykonuje 

działalność leczniczą w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub 

świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń 

zdrowotnych innych niż szpitalne udzielanych pracownikom cywilnym Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej.> 

 

Art. 47. 

1. Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, z którym podmiot tworzący 

nawiązał stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawarł umowę 

cywilnoprawną, wykonujący zawód medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych, 

jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. W takim przypadku umowa 

określa również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym wymiar czasu pracy. 

[2. Do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, który jest żołnierzem 

zawodowym stosuje się przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a do 

kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, który jest funkcjonariuszem 

Służby Więziennej, Straży Granicznej albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosuje 

się odpowiednio przepisy o Służbie Więziennej, Straży Granicznej albo Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego.] 

<2. Do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, który jest 

żołnierzem zawodowym, stosuje się przepisy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych, a do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, 

który jest funkcjonariuszem Służby Więziennej, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stosuje się odpowiednio przepisy 
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o Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu albo Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego.> 

3. Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może podejmować 

innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody podmiotu tworzącego. 

 

Art. 48. 

1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest 

organem: 

1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego; 

2) doradczym kierownika. 

2. Do zadań rady społecznej należy: 

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i 

sprzętu medycznego, 

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 

działalności, 

c) przyznawania kierownikowi nagród, 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem; 

e) (uchylona) 

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

c) kredytów bankowych lub dotacji, 

d) podziału zysku, 

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i 

sprzętu medycznego, 

f) regulaminu organizacyjnego; 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z 

wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie. 

3. Rady społecznej nie powołuje się w: 

1) wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych; 

2) regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3) podmiotach leczniczych tworzonych przez pracodawcę w celu ochrony pracujących 

przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy oraz sprawujących 

profilaktyczną opiekę nad pracującymi; 

[4) podmiotach leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez Ministra 

Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministra 
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właściwego do spraw wewnętrznych w ramach jednostek organizacyjnych Straży 

Granicznej.] 

<4) podmiotach leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez 

Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa 

Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych w ramach jednostek organizacyjnych Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu.> 

4. Zadania określone w ust. 2 w instytutach badawczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, 

wykonuje rada naukowa. 

5. Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot 

tworzący. W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele 

organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym. 

6. W skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 

dla którego podmiotem tworzącym jest: 

1) uczelnia medyczna, wchodzą: 

a) jako przewodniczący - przedstawiciel rektora uczelni albo dyrektora Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 

b) jako członkowie: 

– przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, 

– przedstawiciel wojewody, 

– przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa, 

– przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej, 

– przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, 

– osoby powołane odpowiednio przez senat albo radę naukową - w liczbie 

nieprzekraczającej 5; 

2) podmiot tworzący inny niż określony w pkt 1, wchodzą: 

a) jako przewodniczący: 

– przedstawiciel organu administracji rządowej - w podmiotach utworzonych przez 

ten organ, 

– wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba 

przez niego wyznaczona - w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, 

b) jako członkowie: 

– przedstawiciel wojewody - w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 

utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

– przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu - w liczbie 

określonej przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa - w liczbie 

nieprzekraczającej 15 osób, albo przez podmiot tworzący podmiot leczniczy 

niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze 

działania - w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, w tym po jednym przedstawicielu 

Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
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– przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego - w szpitalu, w którym jest jednostka 

organizacyjna udostępniona na podstawie art. 89 ust. 3. 

7. Członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może 

być osoba zatrudniona w tym podmiocie. 

8. W posiedzeniach rady społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej 

Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z 

głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. 

9. Członkowi rady społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach 

stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej. 

10. Za udział w posiedzeniach rady społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu 

tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu 

uczestnictwa w posiedzeniu rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z 

wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia. 

11. Sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa 

regulamin uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący. 

12. Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu 

tworzącego. 

 

Art. 49. 

1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na 

stanowisko: 

1) kierownika; 

2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem; 

3) ordynatora; 

4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek; 

5) pielęgniarki oddziałowej. 

[2. Konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierownika ogłasza podmiot tworzący, a 

na pozostałe stanowiska - kierownik.] 

<2. Konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe 

stanowiska – kierownik.> 

3. Jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu 

nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie 

nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilnoprawnej, odpowiednio 

podmiot tworzący lub kierownik ogłasza nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia 

zakończenia postępowania w poprzednim konkursie. 

4. Jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został 

wybrany z przyczyn określonych w ust. 3, odpowiednio podmiot tworzący albo kierownik 

nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie 

wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. 
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5. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu lub wskazanym w trybie ust. 4 na stanowisko 

określone w ust. 1 pkt 2-5 kierownik nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o 

pracę. 

6. Z kandydatem na stanowisko określone w ust. 1, wybranym w drodze konkursu lub 

wskazanym w trybie ust. 4, nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera umowę 

cywilnoprawną na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia 

wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata. 

7. W przypadku gdy zgodnie z regulaminem organizacyjnym oddziałem kieruje lekarz 

niebędący ordynatorem, na stanowisko lekarza kierującego oddziałem konkursu nie 

przeprowadza się. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, 

2) skład oraz tryb i warunki powoływania i odwoływania komisji konkursowej, 

3) ramowy regulamin przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1 

- kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości procedury konkursowej. 

 

<Art. 50a. 

1. Utworzenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w 

drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu 

tworzącego. Tworząc samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uwzględnia 

się konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz racjonalnej 

organizacji opieki zdrowotnej. 

2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podlega obowiązkowi wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania do tego rejestru samodzielny 

publiczny zakład opieki zdrowotnej uzyskuje osobowość prawną. 

3. Rozporządzenie, zarządzenie albo uchwała, o których mowa w ust. 1, zawierają: 

1) nazwę i siedzibę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 

2) określenie rodzaju działalności leczniczej; 

3) określenie mienia, w które wyposaża się samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej.> 

 

<Art. 53a. 

1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o 

sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowywany na podstawie sprawozdania 

finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-

finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz 

informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-

finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
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3. Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa w ust. 2, 

dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. 

4. Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 

1. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wskaźniki 

ekonomiczno-finansowe, o których mowa w ust. 3, sposób ich obliczania oraz 

przypisane im punktowe oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej, mając na 

uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-

finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 

porównywalności tych wskaźników.> 

 

Art. 54. 

[1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi 

w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).] 

<1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje posiadanym 

mieniem.> 

2. Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie 

ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach 

określonych przez podmiot tworzący. 

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu 

uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w 

użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych. 

4. Wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub 

przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji 

lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku 

spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych 

czynności wymaga zgody podmiotu tworzącego. 

5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot 

tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność 

zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji 

finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 

rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

6. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 2-5 jest nieważna. 

7. O stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2-5 może 

wystąpić także podmiot tworzący. 
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Art. 55. 

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 

2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje 

prowadzenie takiej działalności; 

2a) z odsetek od lokat; 

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego; 

4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117; 

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 

[6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2.] 

<6) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1.> 

2.  Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na podstawie ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 

1844). 

 

Art. 56. 

1. Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają: 

1) fundusz założycielski; 

2) fundusz zakładu. 

[2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej samodzielnemu publicznemu 

zakładowi opieki zdrowotnej części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, lub mienia uczelni medycznej.] 

<2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej samodzielnemu 

publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej części mienia Skarbu Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne 

użytkowanie.> 

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej po odliczeniu funduszu założycielskiego. 

 

Art. 57. 

1. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o: 

1) zysk netto; 

2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego 

przeszacowania tych aktywów; 

[3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o 

którym mowa w art. 59 ust. 2.] 

<3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto, o której mowa 

w art. 59 ust. 2 pkt 1.> 

2. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o: 

1) stratę netto; 
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2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego 

przeszacowania tych aktywów. 

 

[Art. 59. 

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny 

wynik finansowy. 

2. Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 

miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy 

tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do 

wysokości tej wartości. 

3. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku 

obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. 

4. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 

podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje 

rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-

prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.] 

 

<Art. 59. 

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie 

stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1. 

2. Podmiot tworzący jest obowiązany w terminie: 

1) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok 

obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, 

jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo 

2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać rozporządzenie, 

zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 

– jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w ust. 

1 oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną. 

3. Strata netto i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku obrotowego 

objętego sprawozdaniem finansowym. 

4. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z 

uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1, na okres nie dłuższy niż 3 

lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.> 

 

<Art. 67a. 

1. Zmiany podmiotu tworzącego dokonuje się na podstawie porozumienia zawartego 

pomiędzy podmiotem, który dotychczas wykonywał uprawnienia i obowiązki 
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podmiotu tworzącego (podmiot przekazujący), a podmiotem, który przejmie te 

uprawnienia i obowiązki (podmiot przejmujący). 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie podmiotów: przekazującego i przejmującego; 

2) oznaczenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej będącego 

przedmiotem porozumienia; 

3) zasady odpowiedzialności za zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej będącego przedmiotem porozumienia; 

4) zasady przejęcia mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

będącego przedmiotem porozumienia; 

5) postanowienie o przekazaniu na własność podmiotowi przejmującemu 

nieruchomości będących w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, których właścicielem przed dniem zawarcia porozumienia jest 

podmiot przekazujący. 

3. Podmiot przejmujący dostosowuje, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

porozumienia, o którym mowa w ust. 1, skład rady społecznej do przepisów art. 48.> 

 

Art. 95. 

[1. Pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni 

w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne mogą być zobowiązani do pełnienia w 

przedsiębiorstwie tego podmiotu dyżuru medycznego.] 

<1. Pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, 

zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, mogą być zobowiązani do pełnienia 

w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego.> 

2. Dyżurem medycznym jest wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności 

zawodowych przez osoby, o których mowa w ust. 1, w podmiocie leczniczym 

wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

3. Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy. 

4. Praca w ramach pełnienia dyżuru medycznego może być planowana również w zakresie, w 

jakim będzie przekraczać 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie 

rozliczeniowym. Do pracy w ramach pełnienia dyżuru nie stosuje się przepisów art. 151 § 

3, art. 151
3
 i art. 151

4
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

5. Do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 151
1
 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

6. Zasad wynagradzania, o których mowa w przepisach art. 151
1
 § 1-3 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, nie stosuje się do lekarzy stażystów, których zasady 

wynagradzania określają odrębne przepisy. 
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Art. 100. 

1. Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa 

organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej "rejestrem", 

zawierający następujące dane: 

1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę; 

2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania; 

3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 

4) formę organizacyjno-prawną; 

5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

[6) nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, 

których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;] 

<6) nazwę zakładu leczniczego oraz wykaz jego jednostek lub komórek 

organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych;> 

7) (uchylony) 

8) numer REGON; 

9) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 

10) dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą. 

[1a. Nazwa przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sama jak 

oznaczenie podmiotu leczniczego, zgodnie z ust. 1 pkt 1.] 

<1a. Nazwa zakładu leczniczego, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sama 

jak oznaczenie podmiotu leczniczego zgodnie z ust. 1 pkt 1.> 

2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie 

objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618).". 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera ponadto: 

1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania 

albo siedziby; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

[4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków wykonywania działalności leczniczej, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 3. 

5. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 22, jest, 

wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.] 
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Art. 101. 

1. Lekarz, który zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa 

organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do 

rejestru zawierający następujące dane: 

1) imię i nazwisko lekarza; 

2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza; 

3) formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym 

również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i 

przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa 

w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w 

przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania; 

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 

6) adres do korespondencji; 

7) posiadane specjalizacje; 

8) (uchylony) 

2. Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową 

praktykę lekarską w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający: 

1) listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich 

miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej 

spółki; 

2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7; 

3) (uchylony) 

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

[3. Przepisy art. 100 ust. 2-5 stosuje się.] 

<3. Przepisy art. 100 ust. 2 i 3 stosuje się.> 

 

Art. 102. 

1. Pielęgniarka, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa 

organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do 

rejestru zawierający następujące dane: 

1) imię i nazwisko pielęgniarki; 

2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki; 

3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i 

przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki 

wyłącznie w miejscu wezwania; 

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 
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6) adres do korespondencji; 

7) posiadane specjalizacje; 

8) (uchylony) 

2. Pielęgniarki zamierzające wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako 

grupową praktykę w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający 

następujące dane: 

1) listę pielęgniarek stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze 

wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby 

uprawnionej do reprezentowania tej spółki; 

2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7; 

3) (uchylony) 

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

[3. Przepisy art. 100 ust. 2-5 stosuje się.] 

<3. Przepisy art. 100 ust. 2 i 3 stosuje się.> 

 

Art. 105. 

1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej: 

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty 

nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru - w 

przypadku lekarza lub pielęgniarki, 

2) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku podmiotu leczniczego 

- zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. 

2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której 

mowa w ust. 1. 

2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu 

ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią: 

1) dochód budżetu państwa - w przypadku opłat pobieranych od podmiotów leczniczych; 

2) przychód właściwej okręgowej izby lekarskiej - w przypadku opłat pobieranych od 

praktyk zawodowych lekarzy; 

3) przychód właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych - w przypadku opłat 

pobieranych od praktyk zawodowych pielęgniarek. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych objętych wpisem do 

rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w 

rejestrze oraz wykreśleń z rejestru, uwzględniając potrzebę zapewnienia spójności i 

kompletności danych zawartych w rejestrze, a także koszty związane z postępowaniem w 

sprawie wpisu. 
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[4a. Organ prowadzący rejestr nadaje podmiotowi leczniczemu oraz jednostkom lub 

komórkom organizacyjnym jego przedsiębiorstwa resortowe kody identyfikacyjne, 

zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.] 

<4a. Organ prowadzący rejestr nadaje podmiotowi leczniczemu oraz jednostkom lub 

komórkom organizacyjnym jego zakładu leczniczego resortowe kody 

identyfikacyjne, zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) system resortowych kodów identyfikacyjnych, 

2) szczegółowy sposób nadawania kodów, o których mowa w pkt 1 

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej identyfikacji podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w rejestrze. 

 

Art. 106. 

1. Organem prowadzącym rejestr jest: 

1) wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w 

odniesieniu do podmiotów leczniczych, 

2) okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej 

lekarza - w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby 

lekarskiej - Wojskowa Rada Lekarska, 

3) okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki 

zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk 

- zwani dalej "organem prowadzącym rejestr". 

1a.  Rejestr jest jawny. 

2. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za 

funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie 

zdrowia. Sposób prowadzenia rejestru i funkcjonowania systemu teleinformatycznego 

określają przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

2a.  Jednostka, o której mowa w ust. 2, może udostępniać dane objęte rejestrem, w tym za 

pośrednictwem strony internetowej. 

2b.  Jednostka, o której mowa w ust. 2: 

1) zapewnia dostęp do danych objętych rejestrem podmiotowi publicznemu albo 

podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującemu zadania publiczne na 

podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot 

publiczny ich realizacji; 

2) może przekazać dane objęte rejestrem do ponownego ich wykorzystywania w innym 

celu niż realizacja zadania publicznego. 

2c.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2b: 

1) pkt 1 - stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114) oraz przepisy wydane na podstawie art. 15 ust. 3 tej ustawy; 
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2) pkt 2 - stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. W przypadku podmiotu leczniczego do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz 

dane dotyczące: 

1) oznaczenia podmiotu leczniczego: 

a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko, 

b) adres podmiotu, 

c) (uchylona) 

d) numer REGON, 

e) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 

2) dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą; 

3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 

4) formę organizacyjno-prawną; 

5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

[6) dane dotyczące struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w tym wykaz jego jednostek 

lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych;] 

<6) dane dotyczące struktury organizacyjnej zakładu leczniczego, w tym wykaz jego 

jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych;> 

7) datę wpisu do rejestru; 

8) (uchylony) 

9) datę zmiany wpisu do rejestru; 

10) datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru; 

10a) miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu 

leczniczego; 

11) dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji; 

12) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111[;] <.> 

[13) informacje, o których mowa w art. 25 ust. 3.] 

4. W przypadku praktyki zawodowej do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz 

dane dotyczące: 

1) oznaczenia lekarza lub pielęgniarki: 

a) imię i nazwisko, 

b) imiona i nazwiska wspólników spółki - w przypadku spółki cywilnej, spółki jawnej 

albo spółki partnerskiej lekarzy albo pielęgniarek lub położnych, 

c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), 

d) adres do korespondencji, 

e) posiadane specjalizacje, 

f) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu; 

g) (uchylona) 

2) oznaczenie rodzaju praktyki; 
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3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i 

przechowywania dokumentacji medycznej; 

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

5) datę wpisu do rejestru; 

6) (uchylony) 

7) datę zmiany wpisu do rejestru; 

8) datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru; 

8a) miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia 

działalności leczniczej przez lekarza lub pielęgniarkę; 

9) dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji; 

10) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111[;] <.> 

[11) informacje, o których mowa w art. 25 ust. 3.] 

5. Organ prowadzący rejestr udostępnia systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym 

mowa w przepisach o systemie informacji w ochronie zdrowia, dane objęte wpisem do 

rejestru. 

6.  Organ prowadzący rejestr udostępnia Narodowemu Funduszowi Zdrowia dane objęte 

wpisem do rejestru. 

 

Art. 109. 

[1. Organ prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1, dokonuje zmiany wpisu 

do rejestru polegającej na wykreśleniu przedsiębiorstwa w przypadkach, o których mowa 

w art. 108 ust. 2 pkt 3 i 4, dotyczących wyłącznie tego przedsiębiorstwa. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie w odniesieniu do podmiotu leczniczego prowadzącego 

więcej niż jedno przedsiębiorstwo.] 

<1. Organ prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1, dokonuje zmiany 

wpisu do rejestru polegającej na wykreśleniu zakładu leczniczego w przypadkach, o 

których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 3 i 4, dotyczących wyłącznie tego zakładu 

leczniczego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie w odniesieniu do podmiotu leczniczego 

prowadzącego więcej niż jeden zakład leczniczy.> 

3. Zmiana, o której mowa w ust. 1, następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ 

prowadzący rejestr. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

4. Przepis art. 108 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 111a. 

1. Organ prowadzący rejestr wszczyna kontrolę podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą w przypadku otrzymania informacji określonej w art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). 

2. W przypadku zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wbrew przepisom art. 87 ust. 5 i 

6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, organ prowadzący rejestr, w 

drodze decyzji, nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w 
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wysokości dwukrotnej wartości zbytych produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Decyzji nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. 

4. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

5. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz 

odsetek od tych zobowiązań. 

6. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

<7. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 111 i art. 112.> 

 

Art. 119. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić przeprowadzenie kontroli, o której mowa 

w art. 118: 

1) wojewodom; 

2) konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o 

konsultantach w ochronie zdrowia; 

3) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić, na podstawie umowy, odpłatne 

przeprowadzenie jednorazowej kontroli, o której mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2: 

1) organom samorządów zawodów medycznych; 

2) medycznym towarzystwom naukowym; 

3) uczelniom medycznym; 

4) instytutom badawczym; 

5) specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny. 

3. Kontrola zlecana podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1-4, 

przeprowadzana jest przez osoby wykonujące zawód medyczny. Do kontroli zlecanej 

wojewodzie stosuje się art. 111 ust. 5. 

[4. Osobie przeprowadzającej kontrolę na podstawie ust. 1 i 2 przysługują uprawnienia 

określone w art. 118 ust. 2 pkt 1-3.] 

<4. Osobie przeprowadzającej kontrolę na podstawie ust. 1 i 2 przysługują uprawnienia 

określone odpowiednio w art. 118 ust. 2 lub 3.> 

5. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności określenie terminu 

przeprowadzenia kontroli oraz wysokości wynagrodzenia za jej przeprowadzenie. 

 

Art. 121. 

1. Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot 

tworzący. 

[2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego 

niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.] 
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<2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego 

niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem 

organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.> 

3. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów 

od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i 

oceny działalności tego podmiotu. 

4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności: 

1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i 

jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; 

3) gospodarkę finansową. 

5. Podmiot tworzący w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika 

wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. W 

przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie 

podmiot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosunek pracy albo umowę 

cywilnoprawną. 

[6. Uczelnia medyczna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3, 

co najmniej raz na 6 miesięcy.] 

[7. Wnioski z kontroli, o której mowa w ust. 6 i w art. 89 ust. 5 pkt 7, przekazuje się 

niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.] 

<7. Wnioski z kontroli, o której mowa w art. 89 ust. 5 pkt 7, przekazuje się niezwłocznie 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.> 

8. Minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda, będący podmiotem 

tworzącym, wykonuje kontrolę podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na 

zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej. 

 

Art. 204. 

[1. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie mogą być tworzone samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej powstałych w wyniku łączenia na zasadach określonych w niniejszej ustawie 

oraz z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2.] 

2. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów 

stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podmiotami leczniczymi niebędącymi 

przedsiębiorcami. W terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. kierownicy tych podmiotów 

dostosują ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów niniejszej 

ustawy oraz dokonają zgłoszenia do rejestru. Wnioski w tej sprawie są wolne od opłat. 

3. Kierownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rady społeczne tych zakładów stają 

się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kierownikami podmiotów leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami i radami społecznymi tych podmiotów. 

3a. Do kierowników, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów art. 49, chyba że 

podmiot tworzący postanowi inaczej. 

4. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania: 
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1) w sprawie wpisania, wykreślenia i zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, podlegają umorzeniu z mocy 

prawa; 

2) w sprawie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzone na podstawie 

dotychczasowych przepisów wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej są prowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy; 

3) w sprawie czasowego zaprzestania działalności są prowadzone po dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy; 

4) prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy 

publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej są prowadzone na 

dotychczasowych zasadach. 

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4 do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

6. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczna decyzja administracyjna 

została wydana na rzecz zakładu opieki zdrowotnej będącego jednostką organizacyjną 

osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, z mocy prawa decyzja 

ta staje się decyzją administracyjną wydaną na rzecz podmiotu leczniczego, którego 

jednostką był dotychczasowy zakład opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

późn. zm.) 

 

Art. 180. 

§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 

1)   20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 

2)   31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 

3)   33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 

4)   35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 

5)   37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. 

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni 

urlopu macierzyńskiego. 

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do 

wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1. 

§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 

macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do 

pracy, jeżeli: 

1)   pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec 

wychowujący dziecko; 
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2)   przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu 

macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony 

- ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność 

zarobkową. 

§ 5. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji 

przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po 

wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, 

prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez 

ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego. 

§ 6. Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po 

wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo 

zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli: 

1)   pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec 

wychowujący dziecko albo pracownik - inny członek najbliższej rodziny; 

2)   przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu 

macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony 

- ojciec dziecka albo ubezpieczony - inny członek najbliższej rodziny, który w 

celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową. 

§ 7. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi - innemu członkowi 

najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę 

dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z 

pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co 

najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej 

po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku 

macierzyńskiego. 

§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 4 i 6, pracownica składa pracodawcy pisemny 

wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w 

terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza się 

dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186
8a

. Pracodawca jest 

obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. 

§ 9. Części urlopu macierzyńskiego, o której mowa w § 4 pkt 1, § 5, § 6 pkt 1 i § 7, 

pracodawca udziela, odpowiednio, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo 

pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny, na jego pisemny wniosek, 

składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części 

urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 186
8a

. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika - 

ojca wychowującego dziecko albo pracownika - innego członka najbliższej rodziny. 

§ 10. [Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie 

osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni 

urlopu macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu w tym 
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szpitalu albo przedsiębiorstwie, jeżeli:] <Pracownica, która przebywa w szpitalu 

albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu 

na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, 

po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, 

może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu w tym szpitalu albo zakładzie 

leczniczym, jeżeli:> 

1)   część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik - ojciec 

wychowujący dziecko albo pracownik - inny członek najbliższej rodziny; 

2)   osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony - 

ojciec dziecka albo ubezpieczony - inny członek najbliższej rodziny, który w celu 

sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową. 

§ 11. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi - innemu członkowi 

najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku przerwania przez ubezpieczoną - matkę 

dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za 

okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego 

odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona - matka dziecka przebywa w szpitalu 

albo innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie leczniczym> podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej 

opieki nad dzieckiem. 

§ 12. W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej - 

matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 

okresowi tego urlopu, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo 

pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części 

urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej - 

matki dziecka. 

§ 13. W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego 

albo ubezpieczoną - matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za 

okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi - ojcu wychowującemu 

dziecko albo pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo 

do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu porzucenia dziecka, nie 

wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez: 

1)   pracownicę, po porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego; 

2)   ubezpieczoną - matkę dziecka, zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 

tygodni po porodzie. 

§ 14. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu macierzyńskiego i okresu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu w 

okolicznościach, o których mowa w § 4-7 i § 10-13, nie może przekroczyć wymiaru 

urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w § 1. 

§ 15. W przypadku: 
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1)   zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i 

macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim 

ubezpieczeniem, 

2)   porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, 

albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, 

3)   niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą 

ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia 

takim ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji 

- pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi - innemu członkowi 

najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego 

przypadającej po dniu zgonu matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka albo 

powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

§ 16. W okolicznościach, o których mowa w § 10 pkt 1 i § 11-13 i 15, części urlopu 

macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego 

dziecko albo pracownika - innego członka najbliższej rodziny. Do wniosku dołącza się 

dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186
8a

. Pracodawca jest 

obowiązany uwzględnić wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko albo 

pracownika - innego członka najbliższej rodziny. 

§ 17. W przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia 

ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia w 

wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, pracownikowi - ojcu 

wychowującemu dziecko przysługuje, w okresie trwania zatrudnienia matki dziecka, 

prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej od dnia podjęcia zatrudnienia 

przez matkę dziecka aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1. Przepis § 9 

stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 237. 

§ 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w 

rejestrze wypadków przy pracy, 

2)   skład zespołu powypadkowego, 

3)   wykaz chorób zawodowych, 

4)   okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia 

do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w 

narażeniu zawodowym, 

5)   sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i 

stwierdzania chorób zawodowych, 

6)   podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych 
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- uwzględniając aktualną wiedzę w zakresie patogenezy i epidemiologii chorób 

powodowanych przez czynniki szkodliwe dla człowieka występujące w środowisku 

pracy oraz kierując się koniecznością zapobiegania występowaniu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych. 

§ 1
1
. Rada Ministrów wskaże w drodze rozporządzenia instytut medycyny pracy, do którego 

pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej oraz termin, w 

którym ma ono być przesłane, mając na uwadze specjalizację instytutu oraz rodzaj 

prowadzonych w nim badań. 

§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający dane dotyczące 

poszkodowanego, składu zespołu powypadkowego, wypadku i jego skutków, 

stwierdzenie, że wypadek jest lub nie jest wypadkiem przy pracy, oraz wnioski i zalecane 

środki profilaktyczne, a także pouczenie dla stron postępowania powypadkowego. 

§ 3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór statystycznej 

karty wypadku przy pracy, uwzględniając dane dotyczące pracodawcy, poszkodowanego, 

wypadku przy pracy, a także jego skutków oraz sposób i terminy jej sporządzania i 

przekazywania do właściwego urzędu statystycznego. 

§ 4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a także 

prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, uwzględniając w szczególności wzory 

dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób oraz dane 

objęte rejestrem[;] <.> 

[2)   wytyczne diagnostyczno-orzecznicze i kryteria rozpoznawania chorób zawodowych, 

uwzględniając w szczególności rodzaj choroby oraz czynniki szkodliwe i uciążliwe 

wywołujące te choroby.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. O GWARANCJACH WOLNOŚCI SUMIENIA I 

WYZNANIA (Dz. U. z 2005 r. poz. 1965, z późn. zm.) 

 

Art. 24. 

1. W celu realizacji działalności charytatywno-opiekuńczej kościoły i inne związki 

wyznaniowe mają prawo zakładać i prowadzić, na zasadach określonych w ustawach, 

odpowiednie instytucje, w tym zakłady dla osób potrzebujących opieki, szpitale i inne 

[przedsiębiorstwa] <zakłady lecznicze> podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, żłobki i schroniska dla dzieci. 

2. Środki na realizację działalności charytatywno-opiekuńczej pochodzą w szczególności z: 

1)   ofiar pieniężnych i w naturze; 

2)   spadków, zapisów i darowizn krajowych i zagranicznych; 

3)   dochodów z imprez i zbiórek publicznych; 
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4)   subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od krajowych instytucji i przedsiębiorstw 

państwowych, społecznych, wyznaniowych i prywatnych; 

5)   odpłatności za usługi świadczone przez instytucje charytatywno-opiekuńcze kościołów 

i innych związków wyznaniowych; 

6)   dochodów instytucji kościołów i innych związków wyznaniowych. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) 

 

Art. 121b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim policjant otrzymuje 80% uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)  choroby policjanta, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn 

określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)  oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka policjanta, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka policjanta, ojczyma, 

macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, 

jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z policjantem w okresie 

sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

policjanta, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 

oraz z 2015 r. poz. 1045), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka policjanta lub rodzica dziecka policjanta, stale 

opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 

małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 
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c)  pobytu małżonka policjanta lub rodzica dziecka policjanta, stale opiekujących się 

dzieckiem, w szpitalu lub innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie leczniczym> 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 

i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi, 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy policjant został zwolniony od 

zajęć służbowych: 

1)   podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie 

policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1-3; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez policjanta czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem 

wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony policjanta. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, policjantowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 
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USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402, z późn. zm.) 

 

Art. 125b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka funkcjonariusza, 

ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku 

powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z 

funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)  konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 

oraz z 2015 r. poz. 1045), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie 

leczniczym> podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 
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niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi, 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

- zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie 

Straży Granicznej, o którym mowa w art. 147c pkt 1-3a; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 603) 

 

Art. 105b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim strażak otrzymuje 80% uposażenia. 
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2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym strażak jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby strażaka, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn 

określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka strażaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie 

i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka strażaka, ojczyma, 

macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, 

jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym ze strażakiem w okresie 

sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

strażaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), 

lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka strażaka lub rodzica dziecka strażaka, stale 

opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 

małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka strażaka lub rodzica dziecka strażaka, stale opiekujących się 

dzieckiem, w szpitalu lub innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie leczniczym> 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 

i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym strażak jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 
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4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy strażak został zwolniony od 

zajęć służbowych: 

1)   podczas oddelegowania do realizacji zadania poza granicami państwa w grupie 

ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez strażaka czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem 

wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony strażaka. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, strażakowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 546) 

 

Art. 3. 

Ilekroć przepisy niniejszej ustawy stanowią o: 

1)   osobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osoby: 

a)  chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), 

b)  upośledzonej umysłowo, 

c)  wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem 

wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga 

świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w 

środowisku rodzinnym lub społecznym; 

2)   szpitalu psychiatrycznym, odnosi się to również do: 

a)  oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym, 
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b)  kliniki psychiatrycznej, 

c)  sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

d)  innego [przedsiębiorstwa] <zakładu leczniczego> podmiotu leczniczego w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sprawującego całodobową opiekę 

psychiatryczną lub odwykową, 

niezależnie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje; 

3)   domu pomocy społecznej lub środowiskowym domu samopomocy, odnosi się to również 

do wszelkich form pomocy instytucjonalnej dla osób, o których mowa w pkt 1; 

4)   zgodzie, oznacza to swobodnie wyrażoną zgodę osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

która - niezależnie od stanu jej zdrowia psychicznego - jest rzeczywiście zdolna do 

zrozumienia przekazywanej w dostępny sposób informacji o celu przyjęcia do szpitala 

psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, proponowanych czynnościach diagnostycznych i 

leczniczych oraz o dających się przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechania; 

5)   dyspozytorze medycznym, kierującym akcją prowadzenia medycznych czynności 

ratunkowych, zespole ratownictwa medycznego, należy przez to rozumieć odpowiednio: 

dyspozytora medycznego, kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności 

ratunkowych, zespół ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. 

zm.); 

6)   przymusie bezpośrednim, bez wskazania środka przymusu bezpośredniego, należy przez 

to rozumieć: 

a)  przytrzymanie - doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby z użyciem siły 

fizycznej, 

b)  przymusowe zastosowanie leków - doraźne lub przewidziane w planie postępowania 

leczniczego wprowadzenie leków do organizmu osoby - bez jej zgody, 

c)  unieruchomienie - obezwładnienie osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł, 

kaftana bezpieczeństwa lub innych urządzeń technicznych, 

d)  izolację - umieszczenie osoby, pojedynczo, w zamkniętym i odpowiednio 

przystosowanym pomieszczeniu. 

 

Art. 4. 

1. Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są podejmowane 

przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, osób starszych i wobec osób znajdujących się 

w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

1)   stosowanie zasad ochrony zdrowia psychicznego w pracy szkół, placówek systemu 

oświaty, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w 

jednostkach wojskowych; 

2)   tworzenie placówek rozwijających działalność zapobiegawczą, przede wszystkim 

poradnictwa psychologicznego, oraz placówek specjalistycznych, z uwzględnieniem 

wczesnego rozpoznawania potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego; 
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3)   wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony 

zdrowia psychicznego; 

4)   rozwijanie działalności zapobiegawczej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 

przez podmioty lecznicze; 

5)   wprowadzanie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego do programu przygotowania 

zawodowego osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, 

leczeniem i opieką, zarządzaniem i organizacją pracy oraz organizacją wypoczynku; 

6)   podejmowanie badań naukowych służących umacnianiu zdrowia psychicznego i 

zapobieganiu zaburzeniom psychicznym; 

7)   uwzględnianie zagadnień zdrowia psychicznego w działalności publicznych środków 

masowego przekazu, a zwłaszcza w programach radiowych i telewizyjnych. 

[3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób organizowania i prowadzenia 

działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym, uwzględniając potrzebę zapewnienia właściwej koordynacji podejmowanych 

działań i udziału w nich podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI 

UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 i 

1916) 

 

Art. 5. 

1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: 

1)   na terenie [przedsiębiorstw] <zakładów leczniczych> podmiotów leczniczych i w 

pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne; 

2)   na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których 

mowa w przepisach o pomocy społecznej; 

3)   na terenie uczelni; 

4)   w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2; 

5)   w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego; 

6)   w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych; 

7)   w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze 

podróżnych; 

8)   na przystankach komunikacji publicznej; 

9)   w pomieszczeniach obiektów sportowych; 

10)  w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci; 

11)  w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. 

1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje 

zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie 
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oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na 

danym terenie lub środku transportu, zwane dalej "informacją o zakazie palenia tytoniu". 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 

1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.) 

 

Art. 53. 

1. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną 

praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną 

praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do 

wykonywania czynności pomocniczych (współpracy). 

2. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną 

specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską lub grupową 

specjalistyczną praktykę lekarską, prowadzący odpowiednio staż podyplomowy, szkolenie 

specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin 

medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza, 

lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia 

specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych 

dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego. 

3. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do poinformowania 

organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu lekarza, lekarza dentysty. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej 

specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania lub 

wyłącznie w [przedsiębiorstwie] <zakładzie leczniczym>  podmiotu leczniczego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 573) 

 

Art. 3. 

[1. Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie 

zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z uwzględnieniem 
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przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

885, z późn. zm.), w trybie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777), przepisów ustawy z dnia 9 

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113), 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) i ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 

1893) albo na zasadach ogólnych.] 

<1. Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie 

zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z uwzględnieniem 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 

późn. zm.), w trybie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777), przepisów ustawy z dnia 9 

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 poz. 113), 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) i ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 

1753, 1890 i 1893) albo na zasadach ogólnych.> 

2. Jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności na podstawie innych ustaw jest 

wymagane uzyskanie zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć 

wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu wymagane zezwolenie. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 372) 

 

Uwaga: użyty w art. 6 w ust. 2 w pkt 2 w lit. b, w art. 29 w ust. 6, w art. 32 w ust. 1 w pkt 1 w 

lit. c, w art. 32a w ust. 1 w pkt 1, w art. 53 w ust. 1, w art. 54 w ust. 1, w art. 55 w 

ust. 4 i w art. 57 w ust. 1 w różnym przypadku wyraz [przedsiębiorstwo] zastępuje 

się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <zakład leczniczy>. 
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USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2016 r. poz. 

552) 

 

Art. 108b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka funkcjonariusza, 

ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 

14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w 

okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), lub 

dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, 

stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 

małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie 

leczniczym> podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi, 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

- zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

2)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1384, z późn. zm.) 

 

Art. 17. 

1. Laboratorium jest [przedsiębiorstwem] <zakładem leczniczym>  podmiotu leczniczego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.). 

2. Laboratorium może być także jednostką organizacyjną [przedsiębiorstwa] <zakładu 

leczniczego>  podmiotu leczniczego, instytutu badawczego albo uczelni medycznej. 
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3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych, określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinno 

odpowiadać laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań fachowych wobec 

personelu i kierownika laboratorium, warunków sanitarnych pomieszczeń i urządzeń. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych, może określić, w drodze rozporządzenia, standardy jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, w celu zapewnienia 

właściwego poziomu i jakości czynności diagnostyki laboratoryjnej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) 

 

Art. 94. 

§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. 

§ 1a. Jeżeli nieobecność sędziego w pracy nastąpiła z powodu: 

1)   wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, 

2)   choroby przypadającej w okresie ciąży, 

3)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego, 

4)   choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią 

umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności 

sędziego, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 

komórek, tkanek i narządów 

- sędzia zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

§ 1b. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała 

w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności 

sędziego, prezes danego sądu kieruje sędziego do lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek sędziego. Od orzeczenia lekarza 

orzecznika sędziemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. 

§ 1c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodowaną działaniem 

czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania czynności sędziego. 

§ 1d. Koszty badania i wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokrywa Skarb Państwa ze środków pozostających 

w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. 



- 56 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 2. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do 

uzyskania świadczeń, określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, sędziemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych 

przepisach. 

§ 2a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania pracy, o 

której mowa w § 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 

1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 

oraz z 2015 r. poz. 1066) albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w 

art. 55a ust. 6 tej ustawy, z tym że w przypadku: 

1)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek 

poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zaświadczenie 

wystawione przez lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot 

na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi; 

3)   urlopu macierzyńskiego - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, 

określające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, odpis skrócony 

aktu urodzenia dziecka lub jego kopia - za okres po porodzie; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

sędziego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z 

którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1457 oraz z 2015 r. poz. 1045), lub dziennego opiekuna, 

sprawujących opiekę nad dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale 

opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 

małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale opiekujących się 

dzieckiem, w szpitalu lub innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie 

leczniczym> podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

- oświadczenie sędziego. 
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§ 2aa. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Prezesi sądów wykorzystują lub 

tworzą profil informacyjny płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 tej ustawy. 

§ 2b. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 tej 

ustawy, zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w przypadkach, o 

których mowa w § 2a pkt 1 i 3, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego 

kopię, sędzia jest obowiązany dostarczyć prezesowi sądu w terminie siedmiu dni od 

dnia ich otrzymania. 

§ 2c. Sędzia jest obowiązany złożyć prezesowi sądu oświadczenie o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa w § 2a pkt 4, w terminie siedmiu dni od dnia ich 

zaistnienia. 

§ 2d. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2b i 2c, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, decyzji, 

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie oświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego. 

§ 3. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy sędziemu przysługuje wynagrodzenie. 

§ 4. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, sędziemu przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (Dz. U. z 2008 r. 

poz. 271, z późn. zm.) 

 

Uwaga: użyty w art. 87 w ust. 1 w pkt 2 i 3, w ust. 2a i 4 i w art. 95a w ust. 3 i w ust. 5 w pkt 

2 w różnej liczbie i różnym przypadku wyraz [przedsiębiorstwo] zastępuje się 

użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami <zakład 

leczniczy>. 
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USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 

437) 

 

Art. 136b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka funkcjonariusza, 

ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku 

powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z 

funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 

oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1217), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym [przedsiębiorstwie]  <zakładzie 

leczniczym>  podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 
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niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi, 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w państwach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 85a ust. 2; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

499, z późn. zm.) 

Art. 45. 

§ 1. Sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze 12 dni 

roboczych. 
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§ 2. Sędziemu może być na jego wniosek udzielony płatny urlop dla poratowania zdrowia. 

§ 3. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać sześciu miesięcy. 

§ 4. Urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony, jeżeli sędzia nie pełni służby 

przez okres roku z powodu choroby. Przy obliczaniu rocznego okresu niepełnienia służby 

z powodu choroby wlicza się okresy poprzedniej przerwy w pełnieniu służby wskutek 

choroby i płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli okres czynnej służby nie 

przekroczył 30 dni. 

§ 5. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. 

§ 5a. Jeżeli nieobecność sędziego w pracy nastąpiła z powodu: 

1)   wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, 

2)   choroby przypadającej w okresie ciąży, 

3)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego, 

4)   choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią 

umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności sędziego, 

stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 

komórek, tkanek i narządów 

–   sędzia zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

§ 5b. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała 

w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności 

sędziego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kieruje sędziego do lekarza orzecznika 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek sędziego. Od orzeczenia 

lekarza orzecznika sędziemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. 

§ 5c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodowaną działaniem 

czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania czynności sędziego. 

§ 5d. Koszty badania i wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokrywa Skarb Państwa ze środków pozostających w 

dyspozycji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

§ 6. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do 

uzyskania świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, sędziemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych 

przepisach. 

§ 6a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania pracy, o 

której mowa w § 6, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 

1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 
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oraz z 2015 r. poz. 1066) albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 

55a ust. 6 tej ustawy, z tym że w przypadku: 

1)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania 

się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zaświadczenie wystawione 

przez lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa; 

2)   o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi; 

3)   urlopu macierzyńskiego - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, 

określające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, odpis skrócony 

aktu urodzenia dziecka lub jego kopia - za okres po porodzie; 

4)   konieczności osobistego sprawowania przez sędziego opieki nad dzieckiem własnym 

lub małżonka sędziego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą 

rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1457 oraz z 2015 r. poz. 1045), lub dziennego opiekuna, sprawujących 

opiekę nad dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale 

opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 

małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale opiekujących się 

dzieckiem, w szpitalu lub innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie leczniczym> 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

–   oświadczenie sędziego. 

§ 6aa. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego wykorzystuje lub tworzy profil informacyjny płatnika składek, o którym 

mowa w art. 58 ust. 1 tej ustawy. 

§ 6b. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 tej 
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ustawy, zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w przypadkach, o 

których mowa w § 6a pkt 1 i 3, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego 

kopię, sędzia jest obowiązany dostarczyć Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego w 

terminie siedmiu dni od dnia ich otrzymania. 

§ 6c. Sędzia jest obowiązany złożyć Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego oświadczenie 

o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 6a pkt 4, w terminie 7 dni od dnia ich 

zaistnienia. 

§ 6d. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6b i 6c, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, decyzji, 

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie oświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego. 

§ 7. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy sędziemu przysługuje wynagrodzenie. 

§ 8. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, sędziemu przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) 

 

Art. 60b. 

1. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym żołnierz zawodowy jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   choroby żołnierza zawodowego; 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

4)  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka żołnierza zawodowego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka żołnierza 

zawodowego, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci 

w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z 

żołnierzem zawodowym w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

6)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

żołnierza zawodowego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 
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a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 

oraz z 2015 r. poz. 1045), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka żołnierza zawodowego lub rodzica dziecka żołnierza 

zawodowego, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka żołnierza zawodowego lub rodzica dziecka żołnierza 

zawodowego, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym 

[przedsiębiorstwie] <zakładzie leczniczym> podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne. 

2. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 1 pkt 4 i 6, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

4. W razie zbiegu uprawnienia do zwolnienia lekarskiego z uprawnieniem do zwolnienia od 

zajęć służbowych lub urlopu okolicznościowego, o których mowa w art. 62 ust. 11 i 12, 

żołnierz zawodowy jest obowiązany w pierwszej kolejności wykorzystać zwolnienie 

lekarskie. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. z 2016 

r. poz. 710) 

 

Art. 43. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   (uchylony); 

(pkt 2 – 18 pominięto) 

18a)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich 

[przedsiębiorstw] <zakładów leczniczych>, w których wykonywana jest działalność 

lecznicza; 
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(pkt 19 – 41 pominięto)   

2. (uchylony). 

3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, 

które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego 

zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 

96 ust. 1 i 2. 

4. (uchylony). 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą 

po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia 

określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego 

przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać 

ze zwolnienia. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle 

lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności 

opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. 

8. (uchylony). 

9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się 

szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 

10. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i 

wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że 

dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 

1)   są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 

2)   złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy 

naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają 

opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 

1)   imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej 

dokonującego dostawy oraz nabywcy; 

2)   planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; 

3)   adres budynku, budowli lub ich części. 

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem posiadania przez 

dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

12a. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie stosuje się, jeżeli: 

1)   określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego 

towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację 

dokumentacji, lub 
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2)   wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów 

nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę 

organizację. 

13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element 

usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest 

właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-

41. 

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług 

pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41. 

15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają 

zastosowania do: 

1)   czynności ściągania długów, w tym factoringu; 

2)   usług doradztwa; 

3)   usług w zakresie leasingu. 

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług 

dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających: 

1)   tytuł prawny do towarów; 

2)   tytuł własności nieruchomości; 

3)   prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości; 

4)   udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo 

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części; 

5)   prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity 

wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być 

zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione 

z podatku. 

17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 

mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 

usługami podstawowymi, jeżeli: 

1)   nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 

2)   ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 

niekorzystających z takiego zwolnienia. 

17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają 

zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 

podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

18. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że 

podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w 

sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one 

przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do: 

1)   usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach; 
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2)   wstępu: 

a)  na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i 

wykonawstwa artystycznego i literackiego, 

b)  do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych, 

c)  do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym; 

3)   wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez 

biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą; 

4)   usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach; 

5)   działalności agencji informacyjnych; 

6)   usług wydawniczych; 

7)   usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34; 

8)   usług ochrony praw. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych 

w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) 

 

[Art. 84aa. 

Przepisów art. 79, art. 80a, art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli: 

1)   działalności leczniczej, prowadzonej przez organ prowadzący rejestr, ministra 

właściwego do spraw zdrowia, wojewodę i podmiot tworzący w zakresie zadań 

określonych w przepisach o działalności leczniczej; 

2)   przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub 

wydobywania kopalin objętych własnością górniczą lub podmiotu wykonującego w 

zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu przez tego przedsiębiorcę 

czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonującego roboty geologiczne, 

prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska lub organy nadzoru 

górniczego.] 

 

<Art. 84aa. 

1. Przepisów art. 79, art. 80a, art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli: 

1) działalności leczniczej, prowadzonej przez organ prowadzący rejestr, wojewodę 

i podmiot tworzący w zakresie zadań określonych w przepisach o działalności 

leczniczej; 

2) przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania 

lub wydobywania kopalin objętych własnością górniczą lub podmiotu 

wykonującego w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu przez tego 

przedsiębiorcę czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonującego 
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roboty geologiczne, prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska lub 

organy nadzoru górniczego. 

2. Do kontroli działalności leczniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia nie stosuje się przepisów art. 79, art. 79a, art. 80a, art. 82 i art. 83.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. 

zm.) 

 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

( pkt 1 – 37 pominięto) 

[38)  świadczenie towarzyszące - zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie 

w szpitalu lub w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz transportu 

sanitarnego, a także zakwaterowanie poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, 

jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego 

świadczenia gwarantowanego;] 

<38) świadczenie towarzyszące – zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia 

wyżywienie w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi 

transportu oraz transportu sanitarnego, a także zakwaterowanie poza zakładem 

leczniczym podmiotu leczniczego, jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika 

z warunków określonych dla danego świadczenia gwarantowanego;> 

39)  świadczenie wysokospecjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej lub procedurę 

medyczną spełniające łącznie następujące kryteria: 

a)  udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego 

świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia, 

b)  koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki; 

40)  świadczenie zdrowotne - działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu 

leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania; 

41)  świadczeniodawca: 

a)  podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, 
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b)  osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do 

udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej, 

c)  (uchylona) 

d)  podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne; 

42)  procedura medyczna - postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, 

profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do jego 

przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej przy 

zastosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych; 

42a)  taryfa świadczeń - zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi im 

wartościami względnymi, z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych, których zasady 

finansowania określa ustawa o refundacji; 

42b)  technologia medyczna - leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutyczne 

stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne systemy wspomagające, w 

obrębie których wykonywane są świadczenia zdrowotne; 

43)  ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia określone w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

44)  ubezpieczenie społeczne rolników - ubezpieczenie określone w ustawie z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

44a)  uprawniony żołnierz lub pracownik - żołnierz lub pracownik wojska, o którym mowa w 

art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), który 

doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami 

państwa; 

44b)  weteran poszkodowany - osobę posiadającą status weterana poszkodowanego nadany na 

podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203); 

45)  wolontariusz - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

46)  wyroby medyczne - wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, 

wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki 

in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.). 

 

<Art. 9a. 

W celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, 

jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniając w szczególności regionalną mapę 

potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz stan 

dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, może 

finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane. 

 

 



- 69 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 9b. 

1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w art. 9a, są finansowane na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a świadczeniodawcą 

wyłonionym w drodze konkursu ofert. 

2. Do konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48b 

ust. 2–4 i 6. 

3. W przypadku gdy jednostka lub jednostki samorządu terytorialnego są w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej: 

1) podmiotami tworzącymi dla podmiotu leczniczego, 

2) jedynymi albo większościowymi wspólnikami, albo akcjonariuszami w spółce 

kapitałowej będącej podmiotem leczniczym 

– który udziela świadczeń gwarantowanych w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi umowy, o której mowa w ust. 1, umowę tę zawiera się w pierwszej 

kolejności z tym podmiotem. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie przeprowadza się konkursu ofert, 

o którym mowa w ust. 1. Do zawarcia tej umowy nie stosuje się przepisów 

o zamówieniach publicznych. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) rodzaj, zakres i liczbę udzielanych świadczeń gwarantowanych, warunki oraz 

organizację udzielania tych świadczeń; 

2) okres jej obowiązywania; 

3) kwotę zobowiązania oraz zasady rozliczeń, z uwzględnieniem taryfy świadczeń, 

w przypadku jej ustalenia; 

4) sposób i tryb kontroli wykonania umowy. 

6. W przypadku gdy świadczeniodawca jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartej z Funduszem, umowa, o której mowa w ust. 1, może obejmować 

wyłącznie świadczenia gwarantowane udzielane ponad kwotę zobowiązania Funduszu 

wobec świadczeniodawcy w danym zakresie. 

7. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, świadczeniodawca, będący równocześnie 

stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, jest 

obowiązany poinformować właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. Świadczeniodawca jest obowiązany przesyłać do wiadomości tego oddziału 

w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, kopię dokumentów 

rozliczeniowych przedstawianych jednostce samorządu terytorialnego.> 

 

Art. 35. 

Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego [przedsiębiorstwa] <zakładu 

leczniczego> podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych 

i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy 

udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki, środki 
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spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one 

konieczne do wykonania świadczenia. 

 

Uwaga: użyty w art. 95d w ust. 1 i 2, w ust. 6 w pkt 3 i 4 i w ust. 12 w różnym przypadku 

wyraz [przedsiębiorstwo] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami   <zakład leczniczy>; 

 

<Art. 188d. 

Jednostka samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 9a i 

art. 9b, ma prawo do przetwarzania danych dotyczących: 

1) osób, którym udzielono świadczenia gwarantowane na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 9b ust. 1, obejmujących: 

a) nazwisko i imię (imiona), 

b) datę urodzenia, 

c) płeć, 

d) obywatelstwo, 

e) numer PESEL, 

f) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru 

PESEL, 

g) adres miejsca zamieszkania, 

h) informacje o świadczeniach gwarantowanych udzielonych na podstawie umowy, o 

której mowa w art. 9b ust. 1, oraz przyczynie ich udzielenia; 

2) osób udzielających świadczeń gwarantowanych udzielonych na podstawie umowy, o 

której mowa w art. 9b ust. 1, obejmujących: 

a) nazwisko i imię (imiona), 

b) numer PESEL, 

c) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru 

PESEL, 

d) numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku osób, którym nadano ten 

numer, 

e) informację o prawomocnych orzeczeniach sądów o skazaniu za przestępstwo 

określone w art. 228–230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny.> 
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USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O LECZNICTWIE UZDROWISKOWYM, 

UZDROWISKACH I OBSZARACH OCHRONY UZDROWISKOWEJ ORAZ O 

GMINACH UZDROWISKOWYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742 oraz z 2015 r. poz. 

1844) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   lecznictwo uzdrowiskowe - zorganizowaną działalność polegającą na udzielaniu 

świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji 

uzdrowiskowej, prowadzoną w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego 

albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujących się w urządzonych 

podziemnych wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, 

takich jak: 

a)  właściwości naturalnych surowców leczniczych, 

b)  właściwości lecznicze klimatu, w tym talassoterapia i subterraneoterapia, oraz 

właściwości lecznicze mikroklimatu 

- a także towarzyszące zabiegi z zakresu fizjoterapii; 

1a)  rehabilitacja uzdrowiskowa - zorganizowaną działalność prowadzoną w uzdrowisku 

przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, mającą na celu przywrócenie pacjentowi 

zdrowia lub możliwej do osiągnięcia dla danego stanu samodzielności ruchowej i 

społecznej, przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych; 

2)   gmina uzdrowiskowa - gminę, której obszarowi lub jego części został nadany status 

uzdrowiska w trybie określonym w ustawie; 

3)   uzdrowisko - obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, 

wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze 

naturalnych surowców leczniczych, spełniający warunki, o których mowa w art. 34 ust. 1, 

któremu został nadany status uzdrowiska; 

4)   obszar ochrony uzdrowiskowej - obszar spełniający warunki, o których mowa w art. 34 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, któremu został nadany status obszaru ochrony uzdrowiskowej; 

5)   operat uzdrowiskowy - dokument zawierający charakterystykę wyodrębnionego obszaru 

pod względem możliwości uznania go za uzdrowisko albo obszar ochrony 

uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych na tym obszarze 

naturalnych surowców leczniczych i klimatu; 

6)   strefy ochrony uzdrowiskowej - części obszaru uzdrowiska albo obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, określone w statucie uzdrowiska, wydzielone w celu ochrony czynników 

leczniczych i naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska i urządzeń 

uzdrowiskowych; 

7)   urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego - urządzenia służące do leczniczego 

wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu; 

8)   naturalne surowce lecznicze - gazy lecznicze oraz kopaliny lecznicze, w tym wody 

lecznicze i peloidy, których właściwości lecznicze zostały potwierdzone na zasadach 

określonych w ustawie; 
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9)   właściwości lecznicze klimatu - czynniki atmosferyczne sprzyjające zachowaniu zdrowia, 

leczeniu lub łagodzeniu skutków lub objawów chorób; 

[10) zakład lecznictwa uzdrowiskowego - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

działające na obszarze uzdrowiska, utworzone w celu udzielania świadczeń zdrowotnych 

z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach 

kierunków leczniczych i przeciwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w 

szczególności wykorzystujących warunki naturalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych.] 

<10) zakład lecznictwa uzdrowiskowego – zakład leczniczy, w którym podmiot 

leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania 

świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji 

uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych i przeciwskazań ustalonych dla 

danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujących warunki naturalne 

uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;> 

11)  tereny zieleni - powierzchnie gruntu pokryte roślinnością trwałą lub sezonową; 

12)  tereny biologicznie czynne - tereny z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób 

zapewniający naturalną wegetację, w szczególności jako trawniki lub kwietniki, a także 

stanowiące 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie 

mniejszej jednak niż 10 m
2
, oraz wodę powierzchniową na tych terenach; 

13)  zakład przemysłowy - zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi 

się działalność wytwórczą polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub 

chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt; 

14)  powierzchnia użytkowania - powierzchnię budynku lub jego części, mierzoną po 

wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, oraz powierzchnię 

pomieszczeń pomocniczych, takich jak: magazyny, biura, ekspozycje wystawowe. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY 

KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 740) 

 

Art. 96b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 
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1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka funkcjonariusza, 

ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku 

powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z 

funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), 

lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie 

leczniczym> podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 
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4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi, 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w państwach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44a; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.) 

 

Art. 102b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 
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2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka funkcjonariusza, 

ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku 

powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z 

funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 

oraz z 2015 r. poz. 1045), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad 

dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie 

leczniczym> podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 
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6)  oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi 

lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi 

7)  przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

- zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

2)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia 

lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia 

lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE 

MEDYCZNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) 

 

 

Uwaga: użyty w art. 33 w ust. 2, w art. 39c w ust. 2 i 3 i w art. 39g w ust. 2 i 3 w różnym 

przypadku wyraz [przedsiębiorstwo] zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami <zakład leczniczy>. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. O KONSULTANTACH W OCHRONIE ZDROWIA 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 126) 

 

Art. 10. 

1. Do zadań konsultantów krajowych, o których mowa w art. 4, oraz konsultantów 

wojewódzkich należy w szczególności: 

1)   przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych 

dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy 
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dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne 

zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w 

zakresie wynikającym z programów kształcenia; 

2)   kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych; 

3)   kontrola wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w aparaturę i 

sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania 

produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań 

dydaktycznych; 

4)   informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku 

kontroli; 

4a)  powiadamianie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych o stwierdzonych incydentach medycznych lub 

nieprawidłowościach w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów 

medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji 

oraz systemów i zestawów zabiegowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.); 

5)   sporządzanie opinii dotyczącej oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych w 

dziedzinie medycyny, farmacji oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie w 

ochronie zdrowia reprezentowanej przez właściwego konsultanta; 

6)   wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i 

pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z 

uwzględnieniem dostępności metod i środków; 

6a)  wydawanie opinii w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów 

medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do 

implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych, na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 

7)   sporządzanie rocznego raportu dokumentującego wykonywanie zadań w zakresie 

obejmującym reprezentowaną przez właściwego konsultanta dziedzinę medycyny, 

farmacji lub inną dziedzinę mającą zastosowanie w ochronie zdrowia. 

2. Do zadań konsultanta krajowego, o którym mowa w art. 4, należy także: 

1)   inicjowanie prowadzenia badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena 

metod i wyników tych badań; 

2)   wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Centrum 

Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; 
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3)   prognozowanie potrzeb zdrowotnych w reprezentowanej przez konsultanta krajowego 

dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 

zdrowia; 

4)   opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, pod względem 

merytorycznym oraz celowościowym projektów aktów prawnych; 

5)   prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego 

Programu Zdrowia i innych programów polityki zdrowotnej; 

6)   opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań 

diagnostycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w 

przepisach odrębnych; 

7)   występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o powołanie 

nowego konsultanta wojewódzkiego; 

8)   występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwołanie 

konsultanta wojewódzkiego. 

3. Do zadań konsultanta wojewódzkiego należy także: 

1)   opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie ich na prowadzoną 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia listę jednostek organizacyjnych 

uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, 

położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne; 

2)   występowanie z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych 

o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby 

wykonujące dany zawód medyczny; 

3)   wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu przez podmiot leczniczy 

warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny; 

4)   wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez 

jednostkę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów warunków do prowadzenia 

stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, a także opinii dotyczącej sposobu 

realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych 

przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w [przedsiębiorstwie] 

<zakładzie leczniczym>    podmiotu leczniczego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW 

PACJENTA (Dz. U. z 2016 r. poz. 186) 

 

Art. 35. 

1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli 

realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 



- 79 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik 

podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 

1 i art. 34 ust. 1. 

3. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia jest 

jawna i udostępniana w lokalu [przedsiębiorstwa] <zakładu leczniczego>  podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 67i. 

1. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego 

następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. 

2. W posiedzeniach wojewódzkiej komisji, z wyjątkiem części posiedzenia, w trakcie której 

odbywa się narada i głosowanie nad orzeczeniem, może uczestniczyć podmiot składający 

wniosek oraz przedstawiciel: 

1)   kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże 

się wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego; 

[2)   ubezpieczyciela, z którym podmiot leczniczy prowadzący szpital określony w pkt 1 

zawarł umowę ubezpieczenia określoną w przepisach o działalności leczniczej.] 

<2) ubezpieczyciela, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z 

tytułu zdarzeń medycznych.> 

3. O terminie posiedzenia zawiadamia się podmiot składający wniosek oraz kierownika 

podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, oraz ubezpieczyciela, o których mowa w ust. 

2. Zawiadomienie doręcza się co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 

4. W celu wydania orzeczenia wojewódzka komisja może wzywać do złożenia wyjaśnień: 

1)   podmiot składający wniosek; 

2)   kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże 

się wniosek; 

3)   osoby, które wykonywały zawód medyczny w podmiocie leczniczym prowadzącym 

szpital oraz inne osoby, które były w nim zatrudnione lub w inny sposób z nim 

związane, w okresie, w którym zgodnie z wnioskiem miało miejsce zdarzenie 

medyczne albo zostały wskazane we wniosku jako osoby, które mogą posiadać 

informacje istotne dla prowadzonego przed wojewódzką komisją postępowania; 

4)   ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 2. 

Wezwanie doręcza się co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 

5. W postępowaniu wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez podmiot 

składający wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z 

działalnością którego wiąże się wniosek, oraz ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 67i 

ust. 2 pkt 2. Wojewódzka komisja może także w zakresie prowadzonego postępowania: 

1)   żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, w tym 

dokumentacji medycznej; 

2)   przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym prowadzącym 

szpital; 

3)   dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala. 
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6. Z czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, sporządza się protokół, który podpisują 

członkowie wojewódzkiej komisji oraz osoby uczestniczące w tych czynnościach. 

Odmowę lub niemożność podpisania stwierdza się w protokole. 

7. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla wydania orzeczenia 

wymaga wiadomości specjalnych, wojewódzka komisja zasięga opinii lekarza w danej 

dziedzinie medycyny z listy, o której mowa w art. 32 ust. 2, albo konsultanta 

wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia. 

 

Art. 67k. 

1. W zakresie uregulowanym niniejszą ustawą ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem 

wojewódzkiej komisji. 

2. Ubezpieczyciel, za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   otrzymania zawiadomienia określonego w art. 67j ust. 9, 

2)   doręczenia orzeczenia wojewódzkiej komisji o zdarzeniu medycznym wydanego w 

wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

- przedstawia podmiotowi składającemu wniosek propozycję odszkodowania i 

zadośćuczynienia. Propozycja nie może być wyższa niż maksymalna wysokość 

odszkodowania i zadośćuczynienia określona w ust. 7. 

3. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie przedstawi w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia, ubezpieczyciel jest obowiązany do ich 

wypłaty w wysokości określonej we wniosku, nie wyższej niż określona w ust. 7. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wojewódzka komisja wystawia zaświadczenie, w 

którym stwierdza złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość 

odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz fakt nieprzedstawienia propozycji, o której 

mowa w ust. 3. Zaświadczenie stanowi tytuł wykonawczy. Przepisy działu II tytułu I 

części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się. 

5. Podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji określonej w 

ust. 2 składa, za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, ubezpieczycielowi oświadczenie o 

jej przyjęciu albo odrzuceniu. 

6. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu propozycji określonej w ust. 2 podmiot składający 

wniosek składa oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych 

przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do 

dnia złożenia wniosku. Oświadczenie złożone przez spadkobiercę reprezentującego 

pozostałych spadkobierców, o których mowa w art. 67d ust. 2 pkt 3, jest skuteczne wobec 

pozostałych. 

7. Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego 

zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku: 

1)   zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 100 000 zł; 

2)   śmierci pacjenta - wynosi 300 000 zł. 
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8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, propozycja odszkodowania i zadośćuczynienia 

przedstawiona przez ubezpieczyciela stanowi tytuł wykonawczy. Przepisy działu II tytułu I 

części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się. 

9. Przedstawienie przez ubezpieczyciela propozycji, o której mowa w ust. 2, lub wypłata 

przez niego odszkodowania lub zadośćuczynienia, nie oznacza uznania roszczenia dla 

celów jego dochodzenia w postępowaniu cywilnym. 

10. Przepisy ust. 1-9 oraz przepisy wydane na podstawie ust. 11, w zakresie w jakim dotyczą 

ubezpieczyciela, stosuje się do podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w 

przypadku: 

[1)   wyczerpania sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych 

w szpitalu, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, o której mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lub 

niezawarcia tej umowy;] 

<1) wyczerpania sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń 

medycznych w szpitalu, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, o której 

mowa w art. 67i ust. 2 pkt 2, albo niezawarcia tej umowy.> 

[2)   wypłaty świadczeń z tytułu zdarzeń medycznych na podstawie art. 25 ust. 1e pkt 1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.] 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i 

warunki ustalania wysokości świadczenia, o którym mowa w ust. 7, oraz jego wysokość 

w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku poszczególnych rodzajów zdarzeń 

medycznych, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony interesów pacjenta oraz 

koniecznością przejrzystości w ustalaniu ich wysokości. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ 

I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) 

 

Uwaga: użyty w art. 44 w ust. 2 w pkt 2 i 3 oraz w ust. 4 w pkt 1 i 2 w różnej liczbie i różnym 

przypadku wyraz [przedsiębiorstwo]  zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i 

odpowiednim przypadku wyrazami <zakład leczniczy>. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 713) 

 

Art. 60c. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 
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2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka funkcjonariusza, 

ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku 

powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z 

funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), 

lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka 

funkcjonariusza, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba 

uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale 

opiekujących się dzieckiem, w szpitalu lub innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie 

leczniczym> podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 
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2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi, 

7)   przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

2)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub 

zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub 

bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

rozstrzyga przełożony w formie pisemnej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 2012 r. O ZMIANIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI 

LECZNICZEJ ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 742 oraz z 2013 r. 

poz. 1290 i 1887) 

 

Art. 11. 

[1. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 3 w 

zakresie dotyczącym art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 25 

ust. 1a-1f ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się od dnia 1 stycznia 2017 r. 

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. podmiot leczniczy prowadzący szpital może zawrzeć 

umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W takim przypadku przepis art. 25 ust. 3 ustawy, o 

której mowa w art. 1, stosuje się. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 obowiązek określony w art. 25 ust. 2 ustawy, o której 

mowa w art. 1, powstaje z dniem 1 stycznia 2017 r.] 
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4. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawie 

wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą z powodu niespełnienia wymogu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, 

o której mowa w art. 1, podlegają umorzeniu z mocy prawa. 

5. Do dnia 31 grudnia 2013 r. nie podlega odrzuceniu w postępowaniu w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oferta złożona przez oferenta nie 

spełniającego wyłącznie warunku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której 

mowa w art. 1. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO 

FARMACEUTYCZNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 788) 

 

Art. 7. 

Do dnia 31 grudnia 2016 r. informacje o: 

1)   fakcie zwolnienia serii produktu leczniczego zamieszczonego w wykazie, o którym mowa 

w art. 78a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, wprowadzanego do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o numerze, dacie ważności i wielkości serii, 

2)   fakcie zbycia produktu leczniczego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność polegającą 

na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, aptece szpitalnej lub działowi farmacji 

szpitalnej, szpitalowi lub innemu [przedsiębiorstwu] <zakładowi leczniczemu>  

podmiotu leczniczego, 

3)   stanach magazynowych produktów leczniczych 

- oraz inne informacje dotyczące dostępności produktu leczniczego, podmiot odpowiedzialny 

jest obowiązany do przedstawienia na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia lub 

organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w terminie 2 dni roboczych od momentu 

otrzymania żądania, w zakresie w nim określonym. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. O ZMIANIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH 

PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I 

MACIERZYŃSTWA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1066 i 1735) 

 

Art. 23. 

1. Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania 

zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w 

szpitalu albo innym [przedsiębiorstwie] <zakładzie leczniczym> podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
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zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem 

rodziny, zwanych dalej "zaświadczeniami lekarskimi", mogą wystawiać zaświadczenia 

lekarskie zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej niż do dnia 31 

grudnia 2017 r. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer 

wystawiający zaświadczenia lekarskie informują ubezpieczonego o konieczności 

doręczenia zaświadczenia lekarskiego odpowiednio płatnikowi zasiłku lub płatnikowi 

składek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Przepisy art. 62 ustawy, o której mowa 

w art. 1, stosuje się w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

3. Do zaświadczeń lekarskich stosuje się odpowiednio przepisy: 

1)   art. 51 ust. 2b i 2d ustawy, o której mowa w art. 3 niniejszej ustawy, 

2)   art. 121d ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 4 niniejszej ustawy, 

3)   art. 125d ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 5 niniejszej ustawy, 

4)   art. 105d ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, 

5)   art. 108d ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 9 niniejszej ustawy, 

6)   art. 94 § 2b i 2d ustawy, o której mowa w art. 10 niniejszej ustawy, 

7)   art. 45 § 6b i 6d ustawy, o której mowa w art. 13 niniejszej ustawy, 

8)   art. 60d ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 14 niniejszej ustawy, 

9)   art. 96d ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 17 niniejszej ustawy, 

10)  art. 60e ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 20 niniejszej ustawy 

-   w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

4. Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania 

zaświadczeń lekarskich na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez okres, o 

którym mowa w ust. 1, mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie zgodnie z przepisami 

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, bez konieczności składania oświadczenia, o którym mowa w art. 54 ust. 

1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

5. Zaświadczenia lekarskie są równoważne z dowodami stwierdzającymi czasową 

niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym 

[przedsiębiorstwie] <zakładzie leczniczym> podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo 

konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, o których 

mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 
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USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI (Dz. U. poz. 1087) 

 

Art. 14. 

1. Status centrum leczenia niepłodności nadaje i odmawia jego nadania, w drodze decyzji 

administracyjnej, minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady do 

spraw Leczenia Niepłodności. 

2. Status centrum leczenia niepłodności jest nadawany na wniosek podmiotu leczniczego, 

który zawiera: 

1)   nazwę (firmę) podmiotu leczniczego; 

2)   adres siedziby oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 

3)   określenie struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego; 

4)   zakres działalności ze wskazaniem metod leczenia niepłodności wraz z określeniem 

jednostek lub komórek organizacyjnych [przedsiębiorstwa]  <zakładu leczniczego>  

podmiotu leczniczego, w których to leczenie jest prowadzone; 

5)   zakres prowadzonej działalności dydaktycznej i badawczej w powiązaniu z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych 

technologii medycznych oraz metod diagnozowania i leczenia niepłodności. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia może w każdym czasie żądać od centrum leczenia 

niepłodności informacji koniecznych do potwierdzenia spełniania warunków, o których 

mowa w art. 13. 

 

 

 

 


