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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 z dnia 22 października 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 

związanym z wystąpieniem COVID-19 

 

(druk nr 235) 

 

 

U S T A W A  z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 

oraz z 2020 r. poz. 568, 956, 1086 i 1517) 

 

Art.  116. 

[§  1. Kto, wiedząc o tym, że: 

1)jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę 

chorobę, 

2)styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory 

na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną, 

3)jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo, 

nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom 

lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na 

podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 

<§ 1. Kto, wiedząc o tym, że: 

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo 

podejrzany o tę chorobę, 

2) styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest 

chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną, 

3) jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo 

– nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych 

w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji 

wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, 

podlega karze grzywny albo karze nagany.> 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16788218_art(116)_1?pit=2020-10-23
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<§ 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych 

w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

podlega karze grzywny albo karze nagany.> 

[§  2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie 

dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 

nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.] 

<§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub 

bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do 

określonych w § 1 i 1a zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków albo decyzji.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337 

Art.  8. 

1. Główny Inspektor Sanitarny jest centralnym organem administracji rządowej podległym 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

2. Głównego Inspektora Sanitarnego powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra 

właściwego do spraw zdrowia. 

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. [Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powołuje, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw 

zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. ] <Zastępców Głównego 

Inspektora Sanitarnego powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 

i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek 

Głównego Inspektora Sanitarnego.> Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek 

Głównego Inspektora Sanitarnego, odwołuje jego zastępców. 

5. Nadzór nad Głównym Inspektorem Sanitarnym sprawuje minister właściwy do spraw 

zdrowia. 

6. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego może zajmować osoba, która: 
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1)jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w 

dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej; 

2)jest obywatelem polskim; 

3)korzysta z pełni praw publicznych; 

4)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)posiada kompetencje kierownicze; 

6)posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

7)posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej; 

8) 
2
 w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w 

organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 i 284) oraz nie 

współpracowała z tymi organami. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz specjalizacji 

w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, mając na względzie jej zadania. 

8. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego ogłasza się przez 

umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)nazwę i adres urzędu; 

2)określenie stanowiska; 

3)wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)termin i miejsce składania dokumentów; 

7)informację o metodach i technikach naboru. 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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9. Termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

10. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego przeprowadza zespół, powołany 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia, liczący co najmniej 3 osoby, których 

wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku 

naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do 

wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, w szczególności 

wiedzę z dziedziny medycyny lub ochrony zdrowia mających zastosowanie w realizacji 

zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz kompetencje kierownicze. 

11. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 10, może być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

12. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 11, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

13. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

14. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)nazwę i adres urzędu; 

2)określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)skład zespołu. 

15. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)nazwę i adres urzędu; 

2)określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
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16. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

17. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje 

Główny Inspektor Sanitarny. 

18. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się 

odpowiednio ust. 6-16, z tym że co najmniej jeden z zastępców Głównego Inspektora 

Sanitarnego powinien być lekarzem, który uzyskał, w trybie przewidzianym w odrębnych 

przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub posiada wyższe wykształcenie i uzyskał specjalizację 

w dziedzinie medycyny lub ochrony zdrowia mających zastosowanie w realizacji zadań 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) 

 

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; 

https://sip.lex.pl/#/document/16837381?unitId=art(6)ust(2)&cm=DOCUMENT
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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 2019 r. poz. 409, 730 i 2020), 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, 

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

dzieckiem, w szpitalu lub innym 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, 

https://sip.lex.pl/#/document/17688988?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT
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7)przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez komisję 

lekarską<,> 

<8) stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym 

stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem 

zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii z powodu tej choroby > 

- 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[.]  <;> 

<4) na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało 

w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.> 

<6a. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 4, 

stwierdza pisemnie przełożony właściwy do spraw osobowych lub upoważniona 

przez niego osoba.> 

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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U S T A W A z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 

1610) 

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 2019 r. poz. 645 i 

1590); 

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 2019 r. poz. 409, 730 i 2020), 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, 

https://sip.lex.pl/#/document/16837381?unitId=art(6)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17688988?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT
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c)pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale opiekujących 

się dzieckiem, w szpitalu lub innym 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, 

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<,> 

<8) stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym 

stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem 

zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii z powodu tej choroby> 

- zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

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

zwolniony od zajęć służbowych: 
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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[.] <;> 

<4) na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało 

w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.> 

<6a. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 4, 

stwierdza pisemnie przełożony właściwy do spraw osobowych lub upoważniona 

przez niego osoba.> 

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. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1123 i 1610) 

Art.  105b. 

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

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; 

https://sip.lex.pl/#/document/16837381?unitId=art(6)ust(2)&cm=DOCUMENT
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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 

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 2020 r. poz. 326 i 568), 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 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: 

https://sip.lex.pl/#/document/17688988?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT
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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<,> 

<8) stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym 

stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem 

zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii z powodu tej choroby > 

- 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[.] <;> 

<4) na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało 

w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.> 
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<6a. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 4, 

stwierdza pisemnie przełożony właściwy do spraw osobowych lub upoważniona 

przez niego osoba.> 

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. 

 

 

U S T A W A  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 

r. poz. 514, 567, 1291 i 1493) 

Art.  7. 

1. Cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania 

zawodu przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty na czas nieokreślony albo na czas określony, jeżeli spełnia następujące 

warunki: 

1) 
25

 posiada: 

a)dyplom lekarza albo lekarza dentysty wydany: 

–przez polską szkołę wyższą lub 

–w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub 

–w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom 

został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny zgodnie z przepisami o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w 

przepisach Unii Europejskiej albo 

b)dyplom lekarza albo lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie 

Unii Europejskiej i świadectwo złożenia LEW albo LDEW; 

2)posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3)posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty; 

4)wykazuje nienaganną postawę etyczną; 

5)wykazuje znajomość języka polskiego określoną w ust. 3; 

6)odbył staż podyplomowy; 
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7)złożył z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny 

Egzamin Końcowy; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio; 

8)uzyskał prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

1a. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, zamierzającemu wykonywać zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia 

podyplomowego w określonej formie lub odbycia kształcenia w szkole doktorskiej w celu 

uzyskania stopnia naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych, przyznaje się prawo wykonywania zawodu na czas określony, jeżeli spełnia 

warunki określone w ust. 1. 

1b. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1a, przyznaje się wyłącznie na okres 

kształcenia podyplomowego w określonej formie lub trwania studiów, lub prowadzenia 

badań naukowych i prac rozwojowych we wskazanym miejscu kształcenia, studiów lub 

prowadzenia badań. 

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, w celu odbycia stażu podyplomowego przyznaje 

się prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty na czas odbywania tego stażu, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1-5 i 

8. 

<2a. Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej można 

wyrazić zgodę na wykonywanie zawodu lekarza oraz przyznać prawo wykonywania 

zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na określony 

zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie 

wykonującym działalność leczniczą, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1) złożył oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do 

wykonywania powierzonego mu zakresu czynności zawodowych; 

2) uzyskał zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające 

deklarację określającą wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas 

planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych 

zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny; 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

4) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza 

dentysty; 

5) wykazuje nienaganną postawę etyczną; 
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6) uzyskał prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

7) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista 

w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających 

uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2; 

8) posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty oraz dyplom potwierdzający uzyskanie 

tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub 

w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub 

jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom 

został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną 

Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, 

sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., na którego terytorium lub 

w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom; 

9) odbył szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach 

merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2b. Zgody, o której mowa w ust. 2a, udziela na wniosek wnioskodawcy minister 

właściwy do spraw zdrowia w drodze decyzji administracyjnej na podstawie opinii, 

o której mowa w ust. 2d. W decyzji określa się zakres czynności zawodowych oraz 

okres i miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazane w zaświadczeniu, o 

którym mowa w ust. 2a pkt 2. 

2c. W celu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2a, minister właściwy do spraw 

zdrowia przekazuje konsultantowi krajowemu we właściwej dziedzinie medycyny, 

a w przypadku jego braku konsultantowi krajowemu w dziedzinie pokrewnej albo 

konsultantowi wojewódzkiemu we właściwej dziedzinie medycyny albo w dziedzinie 

pokrewnej, w obszarze której osoba, o której mowa w ust. 2a, zamierza wykonywać 

zawód, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ust. 2a. 

Można przedstawić również inne dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji 

zawodowych odpowiadających zakresowi świadczeń zdrowotnych wskazanych 

w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2. 
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2d. Konsultant, o którym mowa w ust. 2c, w terminie 7 dni od dnia przekazania 

dokumentów dokonuje oceny, czy osoba, o której mowa w ust. 2a, odbyła szkolenie 

specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi 

szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej i wydaje opinię na temat 

kwalifikacji lekarza albo lekarza dentysty oraz wydaje opinię na temat określonego 

zakresu czynności zawodowych, czasu i miejsca zatrudnienia w podmiocie 

wykonującym działalność leczniczą. 

2e. Decyzja, o której mowa w ust. 2b, jest podstawą przyznania przez okręgową radę 

lekarską prawa wykonywania zawodu osobie, o której mowa w ust. 2a, na określony 

zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane 

w decyzji, o której mowa w ust. 2b. Okręgowa rada lekarska wpisuje lekarza albo 

lekarza dentystę na listę, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 

2009 r. o izbach lekarskich. 

2f. Podmiot, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, zatrudnia lekarza albo lekarza dentystę na 

podstawie umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż okres do dnia upływu 

ważności prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2a. Przepisu 

art. 25
1
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220) 

nie stosuje się. 

2g. Lekarz albo lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2f, wykonuje świadczenia 

zdrowotne przez okres 1 roku pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem 

posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie 

medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu, o którym mowa w ust. 2a 

pkt 2. 

2h. Okręgowa rada lekarska niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu, o którym mowa 

w ust. 2a pkt 2, powiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę, skreśla lekarza albo 

lekarza dentystę z listy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 

o izbach lekarskich. 

2i. Podczas realizacji umowy, o której mowa w ust. 2f, lekarz albo lekarz dentysta nie 

może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu poza podmiotem 

leczniczym, z którym zawarł umowę. 

2j. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2a, wygasa w przypadku: 

1) uzyskania przez lekarza albo lekarza dentystę prawa wykonywania zawodu, 

o którym mowa w ust. 1; 
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2) skreślenia z listy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 

o izbach lekarskich; 

3) upływu czasu, na który zostało wydane; 

4) ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego; 

5) utraty prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) złożenia przez lekarza albo lekarza dentystę oświadczenia o zrzeczeniu się tego 

prawa; 

7) śmierci. 

2k. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2a, jest wydawane na okres nie 

dłuższy niż 5 lat. Nie można przedłużyć ani wydać nowego prawa wykonywania 

zawodu na warunkach określonych w ust. 2a po upływie 5 lat od daty jego wydania.> 

3. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się prawo wykonywania zawodu, o 

którym mowa w ust. 1, 1a i 2, jeżeli ukończył studia medyczne w języku polskim albo 

jeżeli wykazał znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania zawodu lekarza 

lub lekarza dentysty potwierdzoną egzaminem z języka polskiego. 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Przepisy art. 6 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

6. Egzamin, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza Naczelna Rada Lekarska. 

6a. W celu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3, Naczelna Rada Lekarska 

powołuje sześcioosobową komisję egzaminacyjną, w której skład wchodzą lekarze o 

odpowiednio wysokich kwalifikacjach, w tym co najmniej dwóch legitymujących się 

tytułem specjalisty z wybranej dziedziny medycznej, oraz co najmniej jedna osoba 

posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska. Komisja egzaminacyjna 

wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. Sekretarz komisji 

sporządza protokół przebiegu egzaminu, a podpisują go członkowie i przewodniczący. 

7. Opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 3, ponosi osoba zdająca, a wpływy z tego tytułu 

stanowią przychód Naczelnej Rady Lekarskiej. 

8. (uchylony). 

Art.  7c. 

1. Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty" potwierdzające przyznanie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo w 

art. 7 ust. 1, zawierają: 
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1)nazwę dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty" i nazwę dokumentu w języku angielskim; 

2)numer prawa wykonywania zawodu; 

3)datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności; 

4)wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu; 

5)imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty; 

6)tytuł zawodowy; 

7)wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie 

z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 695 i 875); 

8)numer seryjny dokumentu; 

9)adnotację o treści odpowiednio: "Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej" albo "Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do 

wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"; 

10)adnotację o treści: "Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy 

i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/"; 

11)wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem i sfałszowaniem 

uwzględniające minimalne zabezpieczenia dla dokumentów publicznych kategorii 

pierwszej grupy drugiej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 

ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

725). 

2. [Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty" potwierdzające przyznanie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 7, art. 5f, 

art. 7 ust. 1a albo 2, zawierają:] 

 <Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty”, o których mowa w art. 5 ust. 7, art. 5f, art. 7 ust. 1a, 2 

albo 2a, zawierają:> 

1)dane, o których mowa w ust. 1; 

2)adnotację wskazującą odpowiednio zakres czynności zawodowych oraz czas i miejsce 

zatrudnienia, na jakie zostało przyznane dane prawo wykonywania zawodu. 

 

Art.  15o. 

https://sip.lex.pl/#/document/17643085?cm=DOCUMENT
http://rejestr.nil.org.pl/
https://sip.lex.pl/#/document/18803218?unitId=art(7)ust(5)&cm=DOCUMENT
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1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz 

stażysta może zostać skierowany przez: 

1)wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego 

podmiotu, albo 

2)pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas 

określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu 

podyplomowego, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i 

umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu 

lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany 

lekarz stażysta. 

3. Na wniosek lekarza stażysty właściwa miejscowo okręgowa rada lekarska może uznać 

okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za 

równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania 

wyznaczone na podstawie ust. 1. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do lekarza stażysty powołanego do zawodowej 

służby wojskowej. 

<5. Przepisy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 stosuje się do lekarzy, którzy ukończyli staż 

podyplomowy i nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu 

niezłożenia z wynikiem pozytywnym LEK albo LDEK. 

6. Lekarze, o których mowa w ust. 5, w czasie pracy przy zwalczaniu epidemii na 

podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, są uznawani za lekarzy w trakcie stażu 

podyplomowego i wykonują zawód na podstawie prawa wykonywania zawodu, 

o którym mowa w art. 5 ust. 7.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795) 

 

Art.  9. 

https://sip.lex.pl/#/document/17507739?unitId=art(47)&cm=DOCUMENT
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1. Nadzór nad działalnością straży sprawuje wójt, burmistrz (prezydent miasta). 

2. Nadzór nad działalnością straży w zakresie: 

1)wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12, 

2)użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego, 

3)ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 

- sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji 

działającego w jego imieniu. 

3. Wojewoda sprawuje nadzór przez: 

1)okresowe lub doraźne kontrole, obejmujące całokształt lub część spraw poddanych 

nadzorowi; 

2)wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrolę prawidłowości i terminowości ich 

realizacji; 

3)podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i 

zapobieżenia ich powstawaniu. 

4. W związku z wykonywaniem swoich zadań straż współpracuje z Policją. W tym celu wójt, 

burmistrz (prezydent miasta) może zawierać z właściwym terytorialnie komendantem 

Policji porozumienie o współpracy straży i Policji. 

5. Współpraca Policji i straży polega w szczególności na: 

1)stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego; 

2)zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i 

możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji i 

straży; 

3)koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń 

występujących na danym terenie; 

4)wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w 

miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w 

innych miejscach publicznych; 

5)organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych 

(miejskich); 

6)wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków 

technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. 
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<5a. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3, w przypadku 

powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy, klęski żywiołowej, 

stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innej sytuacji kryzysowej, na 

obszarze województwa lub gminy, wojewoda może na czas określony zarządzić 

użycie straży do wspólnych działań z Policją. O zarządzeniu użycia straży do 

wspólnych działań z Policją wojewoda niezwłocznie informuje właściwego 

terytorialnie wójta, burmistrza (prezydenta miasta). 

5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a straż podlega dowództwu właściwego 

terytorialnie komendanta Policji.> 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

sprawowania nadzoru nad działalnością straży przez właściwego terytorialnie wojewodę 

przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, kierując się potrzebą 

zapewnienia zgodnej z prawem realizacji zadań straży. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, formy 

współpracy straży z Policją oraz sposób informowania wojewody o tej współpracy, 

kierując się potrzebą zapewnienia skuteczności tej współpracy. 

 

Art.  29a. 

1. Obowiązki pracownicze strażnika powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich 

wykonanie w ramach przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy 

w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

2. Tygodniowy czas pracy strażnika, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych, nie może 

przekraczać przeciętnie 48 godzin w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

3. Strażnikowi przysługuje w każdym tygodniu nieprzerwany odpoczynek w wymiarze nie 

krótszym niż 35 godzin oraz nieprzerwany odpoczynek dobowy w wymiarze nie krótszym 

niż 11 godzin. 

4. Przepisy ust. 1-3 nie dotyczą sytuacji, które wymagają podjęcia środków do ochrony życia 

lub zdrowia obywateli, a także bezpieczeństwa zbiorowości, w szczególności w związku z 

powszechnym zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, katastrofą, klęską żywiołową 

lub przestępstwem o charakterze terrorystycznym. 

5. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych strażnikowi przysługuje w 

tym samym wymiarze, w okresie rozliczeniowym, czas wolny od pracy albo może mu 

zostać przyznany dodatek do wynagrodzenia. 
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6. W przypadku naruszenia prawa do odpoczynku, o którym mowa w ust. 3, w sytuacjach 

wskazanych w ust. 4 strażnikowi przysługuje, w okresie rozliczeniowym, równoważny 

okres odpoczynku. 

<Art. 29b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim w razie stwierdzenia zakażenia lub 

zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzenie zakażenia 

lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby 

strażnik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

2. Prawo do 100% wynagrodzenia przysługuje również wtedy, gdy strażnik został 

zwolniony od zajęć na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie 

lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby. 

3. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w art. 27, stwierdza pisemnie 

przełożony lub upoważniona przez niego osoba.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870) 

 

Art.  6. 

1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z 

powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. 

2. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność 

wykonywania pracy: 

1)w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie 

przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

[1a)wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;] 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16837381_art(6)_1?pit=2020-10-22
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16837381_art(6)_2?pit=2020-10-22
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<1a) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach 

domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;> 

2)z powodu przebywania w: 

a)stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia 

alkoholowego, 

b)szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia 

uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

3)wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423) 

 

Art.  96. 

§  1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł. 

§  1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach: 

1)w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, 

2)naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego wymienionych 

w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2140), w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Inspekcji 

Transportu Drogowego, Policji lub Straży Granicznej, 

3)o czyny określone w art. 120 ust. 2, 6 i 8-10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem publicznym jest 

właściwy organ Straży Granicznej 

- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§  1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 54-56 i art. 57a 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2171) można nałożyć grzywnę w wysokości 2000 zł. 

https://sip.lex.pl/#/document/16788218?unitId=art(9)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915749?unitId=zal(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091885?unitId=art(120)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091885?unitId=art(120)ust(6)&cm=DOCUMENT
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§  1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 32 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 

730, 1123 i 1556) można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 zł. 

§  1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie 

wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu 

mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§  1ba. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 9 

lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych popełnia w ciągu dwóch lat od 

dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy 

może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§  1bb. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę popełnia w ciągu dwóch lat 

od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§  1bc. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 10 

stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy 

organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę 

w wysokości do 5000 zł. 

<§ 1bd. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 116 

§ 1 Kodeksu wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 1000 zł.> 

§  1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) można 

nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§  2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby 

orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W 

sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu 

karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów 

postępowanie mandatowe jest dopuszczalne. 

§  3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu 

karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, mając 
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na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy 

uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób 

ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 

i 1493) 

Art.  96a. 

1. Recepta zawiera następujące informacje: 

1)dane dotyczące pacjenta: 

a)imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN", w przypadku osób o nieustalonej 

tożsamości, 

b)adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli 

nadano): 

–miejsca zamieszkania albo 

–miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–urzędu gminy, gminnego ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia 

ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 

(Dz. U. poz. 1818) - centrum usług społecznych - w przypadku świadczeniobiorcy, wobec 

którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo 

świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku osoby 

bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, albo 

–"NMZ", w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych 

danych zamieszczonych na recepcie, 

e)kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 
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2)dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę 

pro auctore albo receptę pro familiae: 

a)w przypadku: 

–podmiotu wykonującego działalność leczniczą - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki 

organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

–osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - imię i nazwisko, 

–podmiotu prowadzącego aptekę - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki, 

b)adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej (nazwa 

miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a 

w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - 

adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji 

medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro 

familiae - adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer 

domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), 

c)numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w 

przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania albo 

wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae - numer telefonu 

kontaktowego do osoby wystawiającej receptę, 

d)identyfikator miejsca udzielania świadczeń: 

–w przypadku recept w postaci elektronicznej - identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 

4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

–w przypadku recept w postaci papierowej - dziewięciocyfrowy numer REGON, jeżeli 

dotyczy; 

3)dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty: 

a)imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę, 

b)kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy, 

c)identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę, 

e)podpis osoby wystawiającej albo osoby upoważnionej do wystawienia recepty, w 

przypadku recepty: 

–w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis 

osobisty albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności 
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danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo, 

–w postaci papierowej - podpis własnoręczny; 

4)dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego: 

a)nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową produktu 

leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w 

jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, 

b)postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej 

niż jednej postaci, 

c)dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w więcej niż 

jednej dawce, 

d)ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobu medycznego, a w przypadku: 

–leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana 

zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej albo 

–leku aptecznego - jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi 

farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

–ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego skład lub nazwę 

mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej, 

leku aptecznego 

–jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami 

uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ilość produktu leczniczego, 

leku recepturowego, leku aptecznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego oraz surowca farmaceutycznego przeznaczonego 

do sporządzenia leku recepturowego, określa się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość 

surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego 
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będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci produktu 

leczniczego, można również określić wyrazami "ilość odpowiednia", "quantum satis" lub 

"q.s.", 

e)sposób dawkowania produktu leczniczego albo sposób stosowania w przypadku wyrobów 

medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

5)dane dotyczące daty realizacji recepty: 

a)datę wystawienia recepty, 

b)datę realizacji recepty "od dnia", a jeżeli nie dotyczy znak "X"; 

6)unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny 

usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia - w przypadku recepty w postaci elektronicznej, a 

w przypadku recepty w postaci papierowej na produkt leczniczy o kategorii dostępności 

"Rpw" - unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 

7)(uchylony). 

1a. Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane: 

1)imię lub imiona i nazwisko pacjenta; 

2)datę urodzenia pacjenta; 

3)imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę; 

4)kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy); 

5)dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, 

numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym); 

6)dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie "Polska"; 

7)nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego; 

8)nazwę własną, jeżeli: 

a)przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub 

b)osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w 

takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej; 

9)postać; 

10)moc; 

11)ilość; 

12)sposób dawkowania; 

13)datę wystawienia recepty; 
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14)podpis własnoręczny osoby wystawiającej. 

1b.  
20

 Na recepcie transgranicznej nie mogą być przepisane produkty lecznicze recepturowe, 

preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz produkty 

lecznicze o kategorii dostępności "Rpz". 

1c. Na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej 

przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. 

1d. Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, 

można dodatkowo zamieścić: 

1)polecenie pilnej realizacji recepty przez zamieszczenie adnotacji "cito" lub innej 

równoważnej; 

2)zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego przez zamieszczenie adnotacji "nie zamieniać" lub "NZ" przy pozycji 

produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego, którego zastrzeżenie to dotyczy. 

1e. W dolnej części recepty wystawianej w postaci papierowej zamieszcza się, w formie 

wydruku, nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, a w 

przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiająca receptę - zwrot "wydruk własny". 

2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta 

jednorazowo maksymalnie: 

1)ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania 

wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, przy czym na 

jednej recepcie w postaci papierowej ilość produktu leczniczego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego nie może przekraczać 

ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania; 

2)(uchylony); 

3)podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określającymi 

produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane 

przy sporządzeniu leków recepturowych, z zastrzeżeniem że w przypadku produktów 
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leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę można 

przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie tych 

przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16 takich recept niezbędnych 

pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania. 

3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept w postaci 

papierowej na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; 

nie dotyczy to produktu leczniczego sprowadzanego w trybie art. 4. 

4. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie: 

1)ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania 

wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania; 

2)ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania - 

wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 

4a. W przypadku recepty w postaci elektronicznej pielęgniarka i położna może przepisać dla 

jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego 

niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie 

określonego na recepcie sposobu dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego 

antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. Przepisu ust. 5 

nie stosuje się. 

5. Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy 

stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni. 

6. (uchylony). 

7. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć: 

1)30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia", a w 

przypadku recepty w postaci elektronicznej - 365 dni; 

2)7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" dla 

recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i 

parenteralnego; 

3)120 dni od daty jej wystawienia na: 

a)produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

https://sip.lex.pl/#/document/17302608?unitId=art(29(a))&cm=DOCUMENT
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b)produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta; 

4)30 dni od daty jej wystawienia dla recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, 

preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1. 

7a. W przypadku realizacji recepty elektronicznej: 

1)po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od 

dnia", recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je 

od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia", 

2)jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego 

niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie 

określonego na recepcie sposobu dawkowania 

- przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, 

których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez 

wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie 

więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie. 

<7b. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii termin 

realizacji recepty, o którym mowa w ust. 7, może zostać przedłużony o nie więcej niż 

150 dni licząc od dnia jej wystawienia w zakresie produktów leczniczych określonych 

w wykazie, o którym mowa w ust. 7c. 

7c. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze obwieszczenia, wykaz 

produktów leczniczych w stosunku do których przedłuża się termin realizacji 

recepty, o którym mowa w ust. 7, wraz z określeniem okresu przedłużenia. 

7d. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 7c, jest ogłaszane w dzienniku urzędowym 

ministra właściwego do spraw zdrowia.> 

8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla 

którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje: 

1)dane, o których mowa w ust. 1; 

https://sip.lex.pl/#/document/17712396?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
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1b)numer paszportu albo innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość - w 

przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej 

na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka - 

jej numer; 

2) 
21

 (uchylony); 

3)kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 

4)w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych odpowiedni identyfikator: 

a)"BW" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

b)"DN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

c)"CN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

d)"IN" - dla pacjenta innego niż ubezpieczony, posiadającego uprawnienia do bezpłatnych 

świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami wymienionymi w art. 12 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

5)symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; 

6)unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia - w przypadku recepty w postaci papierowej; 

7)odpłatność produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, określoną w następujący sposób: 

a)jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

https://sip.lex.pl/#/document/17127716?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(2)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(2)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(2)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(37)&cm=DOCUMENT
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żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w jednej odpłatności, osoba wystawiająca 

receptę może nie wpisać tej odpłatności, 

b)jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w więcej niż jednej odpłatności, osoba 

wystawiająca receptę: 

–wpisuje symbol "P" w przypadku przepisywania tego produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za 

najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

–może nie wpisać poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym mowa w art. 37 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

–wpisuje odpłatność określoną w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w przypadkach innych niż wskazane w tiret 

pierwsze i drugie; 

8)jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba wystawiająca 

receptę wpisuje symbol "X" albo 100%; 

9)odpłatność, o której mowa w pkt 7, może także być określona w następujący sposób: 

a)B lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie, 

b)R lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 

ryczałtową, 

c)30% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu 

finansowania, 

https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(37)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(37)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(37)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(37)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(37)ust(4)&cm=DOCUMENT
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d)50% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu 

finansowania; 

10)oznaczenia, o których mowa w pkt 7-9, nie są wymagane w przypadku recept 

wystawianych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w art. 46 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz w przypadku recept na leki i środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta, na podstawie art. 4 

albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

8a. (uchylony). 

9. Na jednej recepcie w postaci papierowej przepisuje się do pięciu produktów leczniczych 

gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub 

wyrobów medycznych albo jeden produkt leczniczy recepturowy, a na recepcie 

wystawionej w postaci elektronicznej - jeden produkt leczniczy lub środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrób medyczny. W przypadku 

wystawienia więcej niż jednej recepty w postaci elektronicznej, osoba wystawiająca 

może, w celu usprawnienia ich realizacji, połączyć te recepty w pakiet. 

9a. Receptę wystawioną w postaci elektronicznej zapisuje się w SIM. 

9b. Treść recepty zapisanej w SIM nie może być zmieniana. Recepta wystawiona w postaci 

elektronicznej, której treść wymaga zmiany, zostaje anulowana w SIM przez osobę 

wystawiającą tę receptę, a zmiana treści takiej recepty następuje przez wystawienie nowej 

recepty. 

9c. Jeżeli recepta w postaci papierowej została wystawiona w sposób błędny, niekompletny 

lub niezgodny z ustawą, osoba wystawiająca receptę dokonuje poprawek na tej recepcie. 

Każda poprawka wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia 

pieczątki albo nadrukowania - przy poprawianej informacji - danych identyfikujących 

osobę wystawiającą receptę. 

9d. Apteka przechowuje recepty przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym: 

1)nastąpiła refundacja - w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne; 

2)zostały one realizowane - w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. 

https://sip.lex.pl/#/document/17302608?unitId=art(29(a))&cm=DOCUMENT
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9e. Recepty w postaci elektronicznej są przechowywane w SIM przez okres co najmniej 5 lat, 

licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym: 

1)nastąpiła refundacja - w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne; 

2)zostały zrealizowane - w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

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

1)sposób wystawiania i realizacji recept, w tym zakres danych niezbędnych do ich realizacji i 

wymagania dotyczące potwierdzania realizacji recept, 

1a)sposób realizacji recepty transgranicznej w postaci elektronicznej wystawionej w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2)budowę i sposób nadawania unikalnego numeru identyfikującego receptę, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 6 i ust. 8 pkt 6, oraz sposób postępowania po nadaniu tego numeru, 

3)sposób przechowywania recept, 

4)kody uprawnień dodatkowych pacjentów i wykaz dokumentów potwierdzających te 

uprawnienia, 

5)identyfikatory oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, 

6)wymiary i wzory recept wystawianych w postaci papierowej 

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekowego i ochrony interesu 

ekonomicznego pacjentów, a także mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom w 

procesie wystawiania i realizacji recept oraz stworzenia podstaw kontroli tych procesów. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 860) 

Art.  89a. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierz zawodowy otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, o którym mowa w art. 60b ust. 1. 
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3. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym żołnierz zawodowy 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 

wojskowej, 

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 

wojskową komisję lekarską<,> 

<8) stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym 

stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem 

zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii z powodu tej choroby > 

- zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

4. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy żołnierz został zwolniony od 

zajęć służbowych: 

1)podczas skierowania żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa; 

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

wykonywaniem przez żołnierza zawodowego 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[.] <;> 

<4) na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w 
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związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.> 

<4a. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 3 pkt 8 i ust. 4 pkt 4, 

stwierdza w rozkazie dowódca jednostki wojskowej.> 

5. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 4 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy 

pełni służbę. 

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, żołnierzowi zawodowemu przysługuje odwołanie do 

wyższego przełożonego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578) 

 

Art.  61a. 

1. Prezes Funduszu może przeprowadzić kontrolę realizacji umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w zakresie: 

1)organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności; 

2)udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z obowiązującymi 

przepisami, a także z wymaganiami określonymi w tej umowie; 

3)zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyrobów medycznych, stosowanych w profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji i badaniach 

diagnostycznych; 

4)przestrzegania zasad wystawiania recept; 

5)posiadania uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące 

zawody medyczne; 

6)wykonywania obowiązków nałożonych na świadczeniodawcę związanych z realizacją tej 

umowy w zakresie innym niż określony w pkt 1-5. 

2. Prezes Funduszu może przeprowadzić kontrolę realizacji uprawnień i wykonywania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podmiotów, którym ustawa przyznaje takie 

uprawnienia i obowiązki w zakresie: 
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1)zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyrobów medycznych, stosowanych w profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji i badaniach 

diagnostycznych finansowanych ze środków publicznych; 

2)przestrzegania zasad wystawiania recept refundowanych oraz zleceń na zaopatrzenie w 

wyroby medyczne objęte refundacją. 

<2a. Prezes Funduszu może przeprowadzić kontrolę realizacji zadań finansowanych ze 

środków publicznych, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 8, w zakresie: 

1) organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich 

dostępności; 

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z obowiązującymi 

przepisami, a także z wymaganiami określonymi przez Prezesa Funduszu.> 

3. Prezes Funduszu może przeprowadzić kontrolę realizacji umowy na wydawanie 

refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego na receptę. 

4. Kontrole, z wyłączeniem kontroli, o której mowa w art. 61v, planuje się i przeprowadza po 

uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości w 

zakresach, o których mowa w ust. 1-3. 

<5. Do kontroli, o której mowa w ust. 2a, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 

i art. 61b-61w.> 

Art.  61s. 

1. Ustalenia kontroli zamieszcza się w wystąpieniu pokontrolnym. 

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera w szczególności: 

1)zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego, w tym nieprawidłowości i ich zakres, a także 

ocenę; 

2)zalecenia pokontrolne, jeżeli zostały sformułowane; 

[3) 
87

 sankcje zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy lub zgodnie z przepisami 

ustawy o refundacji, jeżeli są stosowane;] 

<3) sankcje: 

a) zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy lub zgodnie z przepisami ustawy 

o refundacji, 

b) polegające na zwrocie do Funduszu nie więcej niż 50% środków publicznych 

przekazanych za okres objęty kontrolą, o której mowa w art. 61a ust. 2a, wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;> 



- 39 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)informacje o wystąpieniu o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji; 

5)pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń. 

3. Wystąpienie pokontrolne podpisuje kontroler przeprowadzający kontrolę. 

4. Wystąpienie pokontrolne doręcza się kierownikowi podmiotu kontrolowanego. 

<5. Prezes Funduszu określa, w drodze decyzji administracyjnej, wysokość zwrotu 

środków publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, w przypadku: 

1) nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób ograniczający ich dostępność; 

3) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób nieodpowiadający obowiązującym 

przepisom lub wymaganiom określonym przez Prezesa Funduszu; 

4) przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, 

na podstawie których Fundusz dokonał rozliczeń ze świadczeniodawcą; 

5)  niewykonania przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych. 

6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, jest ostateczna. Świadczeniodawcy przysługuje od 

niej skarga do sądu administracyjnego. 

7. Kwota wynikająca z sankcji, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, podlega ściągnięciu 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.> 

 

Art.  61w. 

1. W sytuacji wystąpienia wątpliwości dotyczących prawidłowości postępowania w 

zakresach, o których mowa w art. 61a ust. 1-3, w szczególności na skutek przetwarzania 

posiadanych danych lub informacji, Fundusz może przeprowadzić czynności 

sprawdzające obejmujące wezwanie świadczeniodawcy, osoby uprawnionej w rozumieniu 

ustawy o refundacji lub apteki do udzielenia wyjaśnień lub przekazania dokumentów 

niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie. [Udzielenie wyjaśnień lub 

przekazanie dokumentów następuje nieodpłatnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania. Wyjaśnienia są podpisywane przez osobę, która je złożyła.]  <Udzielenie 

wyjaśnień lub przekazanie dokumentów następuje nieodpłatnie w terminie 

wskazanym przez Fundusz, nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.> 

2. W sytuacji gdy istotne wątpliwości, o których mowa w ust. 1, nie zostaną usunięte na 

skutek złożenia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnień lub przekazania 

dokumentów albo w sytuacji niezłożenia tych wyjaśnień lub nieprzekazania dokumentów, 

Prezes Funduszu może przeprowadzić kontrolę w tym podmiocie. 

https://sip.lex.pl/#/document/17712396?cm=DOCUMENT
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[Art.  61x.   

W sytuacji, w której stan faktyczny sprawy ustalony w szczególności w przypadku, o którym 

mowa w art. 61w ust. 1, albo przez przyznanie okoliczności faktycznych przez 

świadczeniodawcę, osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy o refundacji lub aptekę nie 

budzi wątpliwości co do stwierdzonych nieprawidłowości związanych z realizacją umowy 

lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, Fundusz stosuje 

sankcje zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy lub zgodnie z przepisami 

ustawy o refundacji.] 

<Art. 61x. 

W sytuacji, w której stan faktyczny sprawy ustalony w szczególności w przypadku, 

o którym mowa w art. 61w ust. 1, albo przez przyznanie okoliczności faktycznych 

przez świadczeniodawcę, osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy o refundacji lub 

aptekę nie budzi wątpliwości co do stwierdzonych nieprawidłowości związanych 

z realizacją umowy lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, Fundusz stosuje odpowiednio sankcje, o których mowa w art. 61s 

ust. 2 pkt 3.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1221) 

 

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: 

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 2020 r. poz. 

870); 

https://sip.lex.pl/#/document/17712396?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16837381?unitId=art(6)ust(2)&cm=DOCUMENT
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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 2020 r. poz. 326 i 568), 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 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. 

https://sip.lex.pl/#/document/17688988?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT
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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<,> 

<8) stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym 

stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem 

zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii z powodu tej choroby > 

- 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[.] <;> 

<4) na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w 
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związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.> 

<4a. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 4, 

stwierdza pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona 

przez niego osoba.> 

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. 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 882) 

Art.  3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)dysponent jednostki - podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

w którego skład wchodzi jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1; 

2)kwalifikowana pierwsza pomoc - czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1; 

3)lekarz systemu: 

a)lekarza posiadającego specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i 

intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarza po drugim roku 

specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub 

b)lekarza posiadającego specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób 

wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i 

traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub 

c)lekarza, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w 

dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub 

zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty 

- z zastrzeżeniem art. 57; 

4)medyczne czynności ratunkowe - świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane 
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przez jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, w warunkach 

pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

5)miejsce zdarzenia - miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na który rozciągają się jego skutki; 

6)pielęgniarka systemu - pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w 

dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, 

kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w 

dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, 

kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych 

specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym; 

7)pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu 

zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia 

wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186), oraz produktów leczniczych 

wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

8)stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - stan polegający na nagłym lub przewidywanym w 

krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim 

następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub 

utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności 

ratunkowych i leczenia; 

9)szpitalny oddział ratunkowy - komórkę organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 

1, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie; 

10)zespół ratownictwa medycznego - jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 

podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniającą 

wymagania określone w ustawie; 

11)centrum urazowe - wydzieloną funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części 

specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w 

https://sip.lex.pl/#/document/17625064?cm=DOCUMENT
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sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego, spełniającą 

wymagania określone w ustawie; 

11a)centrum urazowe dla dzieci - wydzieloną funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w 

której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz 

zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta 

urazowego dziecięcego, spełniającą wymagania określone w ustawie; 

12)pacjent urazowy - osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego 

działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub 

wielonarządowe obrażenia ciała; 

12a)pacjent urazowy dziecięcy - osobę do ukończenia 18. roku życia w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego 

następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała; 

13)obszar działania - obszar działania zespołu ratownictwa medycznego, określony w sposób 

zapewniający realizację parametrów czasów dotarcia, o których mowa w art. 24, w 

ramach którego zespół ten będzie dysponowany na miejsce zdarzenia w pierwszej 

kolejności; 

14)rejon operacyjny - rejon działania dyspozytorni medycznej określony w wojewódzkim 

planie działania systemu; 

14a)dyspozytornia medyczna - komórkę organizacyjną urzędu wojewódzkiego wskazaną w 

wojewódzkim planie działania systemu, utworzoną w celu przyjmowania i obsługi 

zgłoszeń alarmowych przekazywanych z centrów powiadamiania ratunkowego, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), przyjmowania 

powiadomień o zdarzeniach oraz wykonywania zadań przez dyspozytorów medycznych; 

14b)segregacja medyczna - proces ustalenia kolejności udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w zespołach ratownictwa 

medycznego, realizowany wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

uwzględniający stan zdrowia tych osób; 

[15)System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego - system 

teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów 

powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 

2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, oraz powiadomień o zdarzeniach, 

https://sip.lex.pl/#/document/18053301?unitId=art(3)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18053301?unitId=art(3)ust(2)&cm=DOCUMENT
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dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, 

prezentację położenia geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie zespołów 

ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań przez zespoły ratownictwa 

medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.] 

<15) System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – 

system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych 

z centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, oraz powiadomień 

o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie 

zdarzeń medycznych, prezentację położenia geograficznego miejsca zdarzenia, 

pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań 

przez zespoły ratownictwa medycznego, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego i krajowego koordynatora ratownictwa medycznego.> 

 

Art.  5. 

[1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osoba 

wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osoba udzielająca świadczeń 

zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytor medyczny podczas 

wykonywania swoich zadań oraz wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego 

wykonujący zadania, o których mowa w art. 29 ust. 5, korzystają z ochrony przewidzianej 

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz 

z 2020 r. poz. 568) dla funkcjonariuszy publicznych.] 

<1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osoba 

wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osoba udzielająca świadczeń 

zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytor medyczny podczas 

wykonywania swoich zadań, wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego 

wykonujący zadania, o których mowa w art. 29 ust. 5, oraz krajowy koordynator 

ratownictwa medycznego wykonujący zadania, o których mowa w art. 20a ust. 3, 

korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517) dla funkcjonariuszy publicznych.> 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie 

lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania 

życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?cm=DOCUMENT
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Art.  17. 

1. Wojewoda prowadzi w postaci elektronicznej rejestr jednostek współpracujących z 

systemem, zwany dalej "rejestrem". 

1a. W celu uzyskania wpisu do rejestru, dane, o których mowa w ust. 3, są przekazywane 

wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce stacjonowania jednostki współpracującej 

z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1: 

1)pkt 1 i 2 - przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej; 

2)pkt 8 - przez dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

2. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce stacjonowania jednostki współpracującej z 

systemem wpisuje do rejestru jednostkę współpracującą z systemem, o której mowa w art. 

15 ust. 1: 

1)pkt 1, 2 i 8 - z urzędu; 

2)pkt 3-7 i 9 - na jej wniosek zawierający dane, o których mowa w ust. 3, w drodze decyzji 

administracyjnej. 

2a. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce stacjonowania jednostki współpracującej z 

systemem zawiadamia jednostkę współpracującą z systemem, o której mowa w art. 15, o 

dokonaniu wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem. 

3. Rejestr obejmuje następujące dane: 

1)nazwę, siedzibę i adres jednostki współpracującej z systemem; 

2)teren działania jednostki współpracującej z systemem; 

3)liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu 

tytułu ratownika, a w przypadku jednostek organizacyjnych Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa - liczbę ratowników posiadających świadectwo, o którym 

mowa w art. 13 ust. 1b; 

4)wykaz wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, jakim 

dysponuje jednostka współpracująca z systemem; 

5)maksymalny czas osiągnięcia gotowości operacyjnej, licząc od chwili przekazania 

powiadomienia o zdarzeniu; 

6)numery telefonów kontaktowych; 

7)wskazanie rodzaju wykonywanych działań ratowniczych; 

8)współrzędne geograficzne miejsca stacjonowania jednostki współpracującej z systemem; 
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9)czas pozostawania jednostki współpracującej z systemem w gotowości operacyjnej do 

wykonywania działań ratowniczych w ciągu doby i w ciągu roku. 

4. Jednostka współpracująca z systemem jest obowiązana niezwłocznie informować 

wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych, o których mowa w ust. 3. 

5. Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej: 

1)odmawia jednostce współpracującej z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3-7 i 9, 

wpisu do rejestru, 

2)wykreśla z rejestru jednostkę współpracującą z systemem 

- jeżeli jednostka ta nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 1a. 

[6. Dane, o których mowa w ust. 3, wojewoda udostępnia dyspozytorom medycznym i 

wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego.] 

<6. Dane, o których mowa w ust. 3, wojewoda udostępnia dyspozytorom medycznym, 

wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego oraz krajowemu 

koordynatorowi ratownictwa medycznego.> 

6a. Wojewoda zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wydaniu decyzji, 

o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 5, w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 

15 ust. 1 pkt 5 i 6. 

7. Administratorem rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia. 

Art.  20. 

1. W ramach nadzoru, o którym mowa w art. 19 ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia: 

1)zatwierdza wojewódzki plan działania systemu i jego aktualizacje; 

2)może żądać od wojewody wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania systemu na 

terenie województwa; 

3)może żądać od wojewody dokonania czynności kontrolnych na podstawie art. 31; 

4)może przeprowadzać kontrolę dysponentów jednostek oraz dyspozytorni medycznej na 

zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. 

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wojewoda może: 

1)żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od dysponentów jednostek; 

2)przeprowadzać kontrolę, o której mowa w art. 31. 

https://sip.lex.pl/#/document/17709549?cm=DOCUMENT
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3. Dysponenci jednostek są obowiązani, na żądanie wojewody, do umożliwienia realizacji 

czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 

 

<Art. 20a. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może powołać krajowego koordynatora 

ratownictwa medycznego. Funkcję tę pełni sekretarz stanu lub podsekretarz stanu 

w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia. 

2. Krajowego koordynatora ratownictwa medycznego odwołuje minister właściwy do 

spraw zdrowia. 

3. Do zadań krajowego koordynatora ratownictwa medycznego należy: 

1) rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia do szpitala osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, w sytuacji, gdy spór dotyczy przyjęcia osoby 

transportowanej przez zespół ratownictwa medycznego lub zespół transportu 

sanitarnego z terenu innego województwa, niż to, w którym znajduje się ten szpital; 

2) koordynacja współpracy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego 

w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu, o których mowa 

w art. 32 ust. 1, spoza jednego województwa; 

3) współpraca z głównym dyspozytorem medycznym i jego zastępcą. 

4. Rozstrzyganie sporów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, odbywa się w drodze decyzji 

administracyjnej wydawanej przez krajowego koordynatora ratownictwa 

medycznego. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 4: 

1) może być przekazana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do 

adresata, w tym ustnie; 

2) nie wymaga uzasadnienia; 

3) przekazana w sposób inny niż na piśmie, jest następnie doręczana na piśmie po 

ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób. 

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw zdrowia. 

7. Krajowy koordynator ratownictwa medycznego wykonuje zadania, o których mowa 

w ust. 3, we współpracy z zespołem, w skład którego wchodzi 5 członków będących 

przedstawicielami: 

1) Ministra Obrony Narodowej, 



- 50 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) ministra właściwego do spraw zdrowia, 

3) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

4) Narodowego Funduszu Zdrowia, 

5) dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącego jednostką 

nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

– powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje i odwołuje członków zespołu, o których 

mowa w ust. 7 pkt 1 i 3-5, na wniosek podmiotów, których są przedstawicielami. 

Członka zespołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, wskazuje minister właściwy do 

spraw zdrowia. 

9. Zespół, o którym mowa w ust. 7, działa na podstawie regulaminu nadanego, w drodze 

zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

10. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, krajowy koordynator 

ratownictwa medycznego może żądać od wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego oraz głównego dyspozytora medycznego informacji potrzebnych do 

realizacji tych zadań.> 

Art.  24a. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia: 

1)nadzoruje System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, 

zwany dalej "SWD PRM"; 

2)określa kierunki rozwoju SWD PRM; 

3)jest administratorem SWD PRM; 

4)jest podmiotem odpowiedzialnym za rozbudowę i modyfikacje SWD PRM. 

2. Wojewoda zapewnia utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie województwa. 

3. Utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu państwa, z części: 

1)której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia; 

2)których dysponentami są właściwi wojewodowie. 

4. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, minister właściwy do spraw zdrowia powierza 

dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącemu jednostką 

nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może powierzyć, w drodze porozumienia, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych lub Komendantowi Głównemu Policji 
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wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem SWD PRM w 

zakresie zapewnienia utrzymania powierzchni serwerowej. 

6. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 5, jest finansowana z budżetu państwa, z części, 

której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych lub minister 

właściwy do spraw wewnętrznych. 

[7. Minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje zakupu sprzętu przeznaczonego do obsługi 

SWD PRM w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego wykorzystywanych przez 

zespoły ratownictwa medycznego, na stanowiskach pracy wojewódzkich koordynatorów 

ratownictwa medycznego i na stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych.] 

<7. Minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje zakupu sprzętu przeznaczonego do 

obsługi SWD PRM w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego 

wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego, na stanowiskach pracy 

wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, krajowego koordynatora 

ratownictwa medycznego i na stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych.> 

8. Sprzęt, o którym mowa w ust. 7, jest przekazywany przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia wojewodom. Sprzęt przeznaczony do obsługi SWD PRM w specjalistycznych 

środkach transportu sanitarnego wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa 

medycznego wojewodowie przekazują dysponentom zespołów ratownictwa medycznego 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego sprzętu od ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

 

Art.  24e. 

[1. Dyspozytorzy medyczni, wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego oraz zespoły 

ratownictwa medycznego wykonują zadania z wykorzystaniem SWD PRM.] 

<1. Dyspozytorzy medyczni, wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego, 

zespoły ratownictwa medycznego oraz krajowy koordynator ratownictwa 

medycznego wykonują zadania z wykorzystaniem SWD PRM.> 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, wojewodowie, dysponent lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego będący jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia oraz dysponenci zespołów ratownictwa medycznego przy użyciu SWD 

PRM przetwarzają i udostępniają dane: 

1)dotyczące usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 tej ustawy; 

https://sip.lex.pl/#/document/17710006?unitId=art(2)pkt(16)&cm=DOCUMENT
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2)obejmujące dane osobowe osób wykonujących zadania wojewódzkich koordynatorów 

ratownictwa medycznego; 

<2a) obejmujące dane osobowe osób wykonujących zadania krajowego koordynatora 

ratownictwa medycznego;> 

3)obejmujące dane osobowe osób wykonujących zadania dyspozytora medycznego; 

4)obejmujące dane osobowe osób wykonujących zadania członków zespołów ratownictwa 

medycznego; 

5)obejmujące dane osobowe osób wykonujących wyłącznie zadania kierowców, o których 

mowa w art. 36 ust. 3; 

6)obejmujące dane osobowe osób wykonujących na podstawie danych z SWD PRM zadania 

polegające na: zarządzaniu, kontroli, sporządzaniu raportów statystycznych i analiz; 

7)obejmujące dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia na numer alarmowy, numery ich 

telefonów oraz stopień pokrewieństwa z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

jeżeli dotyczy; 

8)umożliwiające wymianę dokumentów elektronicznych między usługodawcami oraz 

usługodawcami a płatnikami w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, 7 i 8, są udostępniane: 

1)Narodowemu Funduszowi Zdrowia; 

2)jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia; 

3)konsultantom krajowym i wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 

2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, w zakresie, o którym mowa w art. 24e ust. 2 

pkt 2; 

4)podmiotom, o których mowa w art. 39, w zakresie określonym w art. 24e ust. 2 pkt 2. 

4. (uchylony). 

5. SWD PRM przekazuje dane, o których mowa w ust. 2, do systemu informacji w ochronie 

zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia. 

6. W SWD PRM na potrzeby obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach 

prowadzona jest dokumentacja dyspozytorni medycznej. 

https://sip.lex.pl/#/document/17710006?unitId=art(2)pkt(9)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17710006?unitId=art(2)pkt(15)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17532757?cm=DOCUMENT
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7. Do dokumentacji, o której mowa w ust. 6, stosuje się przepisy art. 24 oraz art. 26 ust. 1, 2 i 

3 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

8. Dokumentacja dyspozytorni medycznej jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. 

9. Wojewoda po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, niszczy dokumentację 

dyspozytorni medycznej w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentów, których ta 

dokumentacja dotyczyła. 

10. Administrator SWD PRM po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, niszczy 

elektroniczną dokumentację dyspozytorni medycznej w SWD PRM w sposób 

uniemożliwiający identyfikację pacjentów, których ta dokumentacja dotyczyła. 

 

Art.  26. 

1.  
4
 Dyspozytor medyczny wykonuje zadania w ramach stosunku pracy: 

1)w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu 

realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na stanowisku dyspozytora 

medycznego związanym z dysponowaniem i koordynacją działalności lotniczych 

zespołów ratownictwa medycznego oraz innych statków powietrznych będących na 

wyposażeniu podmiotu, w tym lotniczego zespołu transportu sanitarnego; 

2)na stanowisku dyspozytora medycznego w lokalizacji wskazanej w planie. 

1a. (uchylony). 

2. Dyspozytorem medycznym może być osoba, która: 

1)posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)posiada wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego; 

3)posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora 

medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa 

medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej 

terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej 

terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub 

ortopedii i traumatologii; 

4)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu 

ludzkiemu; 

https://sip.lex.pl/#/document/17532755?unitId=art(24)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17532755?unitId=art(26)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17532755?unitId=art(26)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17532755?unitId=art(26)ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17532755?unitId=art(26)ust(3)pkt(2(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17532755?unitId=art(26)ust(3)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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2a. W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania dyspozytorni medycznej wojewoda 

wyznacza spośród zatrudnionych dyspozytorów medycznych osoby zapewniające 

całodobową obsadę stanowiska głównego dyspozytora medycznego oraz jego zastępcy. 

2b. Głównym dyspozytorem medycznym może być osoba, która: 

1)spełnia co najmniej wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5; 

2)przez okres co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 6 lat była zatrudniona na stanowisku 

dyspozytora medycznego. 

2c. Zastępcą głównego dyspozytora medycznego może być osoba, która: 

1)spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5; 

2)przez okres co najmniej 3 lat w okresie ostatnich 4 lat była zatrudniona na stanowisku 

dyspozytora medycznego. 

2d. Do zadań głównego dyspozytora medycznego należy: 

1)koordynowanie funkcjonowania dyspozytorni medycznej; 

[2)współpraca z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego;] 

<2) współpraca z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz 

krajowym koordynatorem ratownictwa medycznego;> 

3)koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń z dużą liczbą 

poszkodowanych w obrębie jednej dyspozytorni medycznej; 

4)bieżąca analiza zadań realizowanych przez dyspozytorów medycznych; 

5)bieżąca analiza optymalnego wykorzystania zespołów ratownictwa medycznego; 

6)udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy; 

7)przygotowywanie raportu dobowego z pracy dyspozytorni medycznej. 

2e. Główny dyspozytor medyczny wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2d, przy 

pomocy zastępcy. 

3. Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek, doskonalenia zawodowego w różnych 

rodzajach i formach kształcenia, w szczególności: 

1)kursu doskonalącego; 

2)samokształcenia. 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

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

1)formy samokształcenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 

2)sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez dyspozytorów medycznych, 
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3)zakres doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, 

4)wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego, 

5)sposób potwierdzania dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia 

zawodowego dyspozytorów medycznych, 

6)wzór karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych 

– uwzględniając zapewnienie jednolitości odbywania doskonalenia zawodowego, szybkości i 

jednolitości postępowania oraz przejrzystości wniosku, dokumentowania i zatwierdzania 

form doskonalenia zawodowego i karty doskonalenia zawodowego. 

 

<Art. 26c. 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na 

stanowisku odpowiednio dyspozytora medycznego, głównego dyspozytora 

medycznego albo zastępcy głównego dyspozytora medycznego można zatrudnić 

osobę niespełniającą wymagań określonych w art. 26 ust. 2 pkt 3, ust. 2b pkt 2 

i ust. 2c pkt 2.> 

 

 

 

Art.  27a. 

1. Dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będący jednostką nadzorowaną 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia tworzy komórkę organizacyjną pod nazwą 

"Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego", zwaną dalej "KCMRM". 

2. Do zadań KCMRM należy: 

1)realizowanie zadań powierzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie 

rozbudowy i modyfikacji SWD PRM; 

2)realizowanie zadań powierzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie 

administrowania SWD PRM; 

3)opracowywanie na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia opisów przedmiotu 

zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do obsługi SWD PRM; 

4)uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 

do obsługi SWD PRM w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego 
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wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego, na stanowiskach pracy 

wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego i na stanowiskach pracy 

dyspozytorów medycznych; 

5)opracowanie kryteriów oceny pracy dyspozytora medycznego; 

6)monitorowanie przebiegu akcji medycznej w zdarzeniu, którego skutki spowodowały stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób; 

7)przygotowywanie i prowadzenie: 

a)kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego, 

b)kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, 

c)kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego w ramach rozwoju 

zawodowego dyspozytora medycznego; 

8)opracowywanie testów do wstępnej kwalifikacji kandydatów ubiegających się o 

zatrudnienie na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów 

ratownictwa medycznego[.] <;> 

<9) przekazywanie, na wniosek krajowego koordynatora ratownictwa medycznego, 

niezbędnych informacji do realizacji jego zadań.> 

3. Finansowanie zadań KCMRM, o których mowa w ust. 2: 

1)pkt 1, 

2)pkt 2, 

3)pkt 3-5, 7 i 8, 

4)pkt 6 

- odbywa się z dotacji celowej, z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw zdrowia, na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym 

do spraw zdrowia a dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. 

4. Finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych w szczególności z budową i 

wyposażeniem KCMRM odbywa się z dotacji celowej, z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

 

Art.  29. 

1. W urzędzie wojewódzkim działają wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego, 

zatrudnieni przez wojewodę na podstawie stosunku pracy, w liczbie niezbędnej do 

zapewnienia całodobowej realizacji zadań, o których mowa w ust. 5. 
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2. Pracodawcą dla wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego jest urząd 

wojewódzki. 

3. Wojewoda wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do wojewódzkich koordynatorów 

ratownictwa medycznego. 

4. Działalność wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego jest finansowana z 

budżetu państwa, z części, której dysponentem jest wojewoda. 

5. Do zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego należy: 

1)współpraca z głównym dyspozytorem medycznym i jego zastępcą; 

2)koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających 

użycia jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, spoza jednego rejonu 

operacyjnego; 

[3)rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa medycznego;] 

<3) rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia do szpitala osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w art. 20a ust. 3 

pkt 1;> 

4)udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego; 

[5)współpraca z KCMRM oraz innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa 

medycznego;] 

<5) współpraca z KCMRM, innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa 

medycznego oraz krajowym koordynatorem ratownictwa medycznego;> 

6)współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego, o których mowa 

w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

6. Wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego może być: 

1)lekarz systemu lub 

2)ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, którzy ukończyli studia drugiego stopnia i 

posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora 

medycznego 

- posiadający ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy na 

stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. 

7. Zadania wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, o których mowa w ust. 5, 

uwzględniają postanowienia umów międzynarodowych dotyczących współpracy 

transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego. 

https://sip.lex.pl/#/document/17348453?unitId=art(13)ust(1)&cm=DOCUMENT
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8. Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w celu realizacji zadań, o których 

mowa w ust. 5, może żądać od kierownika podmiotu leczniczego lub osoby go 

zastępującej informacji dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego, w skład 

którego wchodzi jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1, oraz jednostka 

organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezbędnych dla ratownictwa medycznego, o której mowa w art. 32 ust. 2. 

9. Kierownik podmiotu leczniczego lub osoby go zastępujące są obowiązane, bez zbędnej 

zwłoki, udzielać, na żądanie wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, 

informacji dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego. 

<9a. Rozstrzyganie sporów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, odbywa się w drodze decyzji 

administracyjnej wydawanej przez wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

9b. Decyzja, o której mowa w ust. 9a: 

1) może być przekazana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do 

adresata, w tym ustnie; 

2) nie wymaga uzasadnienia; 

3) przekazana w sposób inny niż na piśmie, jest następnie doręczana na piśmie po 

ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób. 

9c. Od decyzji, o której mowa w ust. 9a, przysługuje odwołanie do wojewody właściwego 

dla wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.> 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, kierując się 

koniecznością zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w ust. 5. 

 

Art.  36. 

1. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na: 

1)zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz 

pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; 

2)zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub 

ratownik medyczny. 
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2. Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu 

sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 

3. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z 

członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w 

art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 341, 622, 1287 i 2020). 

4. Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest lekarz 

systemu. 

5. Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być 

osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub 

pielęgniarką systemu, która posiada doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub 

szpitalnym oddziale ratunkowym, w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie 

ostatnich 5 lat. 

<Art. 36a. 

 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w skład 

zespołu specjalistycznego mogą wchodzić trzy osoby posiadające kwalifikacje 

wymagane dla ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. 

2. Kierownikiem specjalistycznego zespołu, o którym mowa w ust. 1 oraz w art. 36 ust. 1 

pkt 2, może być osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem 

medycznym lub pielęgniarką systemu.> 

 

Art.  37. 

1. Lotniczy zespół ratownictwa medycznego składa się co najmniej z trzech osób, w tym co 

najmniej z: jednego pilota zawodowego, lekarza systemu oraz ratownika medycznego lub 

pielęgniarki systemu. 

2. Lotniczy zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek 

transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich 

Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz wymogi określone w 

ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. 

 

<Art. 37a. 

https://sip.lex.pl/#/document/17683547?unitId=art(106)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16975592?cm=DOCUMENT
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W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lotniczy 

zespół ratownictwa medycznego składa się co najmniej z trzech osób, w tym co 

najmniej z jednego pilota zawodowego oraz ratowników medycznych lub 

pielęgniarek systemu.> 

 

Art.  44. 

 [1. Zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału 

ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.] 

<1. Zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału 

ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego, 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego albo krajowego 

koordynatora ratownictwa medycznego.> 

2. (uchylony). 

3. Zespół ratownictwa medycznego nie transportuje osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, która 

zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 21a ust. 1, nie udziela świadczeń w 

warunkach zwiększonej gotowości. 

[Art.  45. 

W przypadku gdy u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zostanie stwierdzony 

stan, który wymaga transportu z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym 

znajduje się centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci, albo do jednostki 

organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezbędnych dla ratownictwa medycznego, lub gdy tak zadecyduje kierownik zespołu 

ratownictwa medycznego, osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego transportuje 

się bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się odpowiednie centrum albo jednostka 

organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezbędnych dla ratownictwa medycznego, wskazanego przez dyspozytora medycznego lub 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. W przypadku transportu poza 
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obszar działania dyspozytorni medycznej transport koordynuje wojewódzki koordynator 

ratownictwa medycznego.] 

<Art. 45. 

W przypadku gdy u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zostanie 

stwierdzony stan, który wymaga transportu z miejsca zdarzenia bezpośrednio do 

szpitala, w którym znajduje się centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci, 

albo do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, lub gdy tak 

zadecyduje kierownik zespołu ratownictwa medycznego, osobę w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego transportuje się bezpośrednio do szpitala, w którym 

znajduje się odpowiednie centrum albo jednostka organizacyjna szpitala 

wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego, wskazanego przez dyspozytora medycznego, 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego lub krajowego koordynatora 

ratownictwa medycznego. W przypadku transportu poza obszar działania 

dyspozytorni medycznej transport koordynuje odpowiednio wojewódzki 

koordynator ratownictwa medycznego albo krajowy koordynator ratownictwa 

medycznego.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) 

 

Art.  34. 

1. W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę 

zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać 

obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 

2. Osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem 

biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych, 

podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak 

postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia 

następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. 
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3. Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny mogą być stosowane wobec tej 

samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego. 

4. Zakazuje się opuszczania miejsca: 

1)izolacji lub izolacji w warunkach domowych, 

2)kwarantanny 

- chyba, że odpowiednio dana osoba wymaga hospitalizacji albo organ inspekcji sanitarnej 

postanowi inaczej. 

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

[1)choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w 

warunkach domowych,] 

<1) choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych, oraz okresy izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych,> 

2)obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub 

choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych, 

3)organ, któremu jest przekazywana informacja o obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych danej osoby, 

4)obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę 

podlegającą obowiązkowej hospitalizacji, 

5)choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru 

epidemiologicznego u osób, o których mowa w ust. 2, oraz okresy obowiązkowej 

kwarantanny 

- mając na względzie rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego lub choroby zakaźnej 

oraz potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ochrony 

zdrowia publicznego. 

Art.  46b. 

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić: 

1)ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4; 

2)czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców; 

3)czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły; 
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[4)obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków 

profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;] 

<4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane 

o zachorowanie;> 

<4a) obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów;> 

5)obowiązek poddania się kwarantannie; 

6)miejsce kwarantanny; 

7)(uchylony); 

8)czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia; 

9)nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów; 

10)nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych 

obszarach; 

11)zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; 

12)nakaz określonego sposobu przemieszczania się[.] <;> 

<13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach 

i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego 

nakazu.> 

 

Art.  46ba. 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, minister 

właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, uproszczone rodzaje 

i zakres dokumentacji medycznej, uproszczony sposób jej przetwarzania oraz skrócony 

okres przechowywania, obowiązujące od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii, uwzględniając konieczność szybkiego i skutecznego podejmowania 

działań zapobiegających szerzeniu się epidemii oraz ochrony danych i informacji 

dotyczących stanu zdrowia pacjenta. 

 

<Art. 46bb. 

Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13, stanowi uzasadnioną 

przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 

r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.).> 

 

[Art.  46c. 
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Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z 

zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan 

zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych. W przypadku gdy zamówienie dotyczy inwestycji, o której mowa w art. 95d 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, nie stosuje się także warunku uzyskania opinii o celowości 

inwestycji, o której mowa w tym przepisie.] 

<Art. 46c. 

1. Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku 

z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan 

zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się 

przepisów o zamówieniach publicznych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się: 

1) warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont są 

inwestycją, o której mowa w art. 95d ust. 1 tej ustawy; 

2) przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c oraz f, pkt 2 i 3 rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). 

3. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii do 

projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów 

budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, przez podmioty wykonujące 

działalność leczniczą albo inne podmioty w związku z realizacją zadań objętych 

obowiązkiem albo poleceniem wydanym na podstawie art. 10d albo art. 11h ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 i …), w związku 

z przeciwdziałaniem epidemii, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 

782,1086 i 1378) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. 

https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(95(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(95(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
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poz. 282, 782 i 1378), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania 

świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 

i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Odstąpienie od 

stosowania przepisów, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody 

wojewody. 

4. Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem epidemii wymagają 

niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

5. W informacji, o której mowa w ust. 4, należy określić: 

1) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich 

rozpoczęcia – w przypadku prowadzenia robót budowlanych; 

2) dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części – w przypadku zmiany sposobu użytkowania. 

6. Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 4, powoduje 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-

-budowlanej, w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, 

niezwłocznie ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich 

prowadzenia. 

7. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem 

epidemii, których rozpoczęcie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor jest 

obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez 

osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, 

o których mowa w art. 15a tej ustawy.> 

 

Art.  47. 

1. Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z 

którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być 

skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą 

być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi 

potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. 

<1a. Samorządy zawodów medycznych przekazują, na wniosek odpowiednio wojewody 

albo ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
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wniosku, wykaz osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane 

do pracy przy zwalczaniu epidemii, zawierający: imię, nazwisko, adres miejsca 

zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został 

nadany.> 

2. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. 

<2a. Do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana osoba, o której mowa 

w ust. 3 pkt 1, 2a i 2b, na swój wniosek złożony do wojewody. Przepis ust. 2 stosuje 

się.> 

3. Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają: 

[1)osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;] 

<1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 

lat w przypadku mężczyzn;> 

2)kobiety w ciąży; 

2a)osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat; 

2b)osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat; 

2c)osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego; 

3)osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; 

4)inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ 

zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub 

orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę 

zakaźną; 

5)osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz 

posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej. 

[3a. W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, 

którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać 

skierowana wyłącznie jedna z nich. 

3b. Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wydaje lekarz posiadający 

specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, której dotyczy choroba 

przewlekła, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.] 

https://sip.lex.pl/#/document/16790712?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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<3a. W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, 

którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może 

zostać skierowana wyłącznie jedna z nich. 

3b. Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wydaje lekarz, 

o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 

1222 i 1578).> 

4. Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w 

którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy 

wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister 

właściwy do spraw zdrowia. 

<4a. Wojewoda oraz minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe 

zawarte w wykazach, o których mowa w ust. la, oraz uzyskane w postępowaniach o 

skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

4b. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w przypadku: 

1) policjantów – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Głównego Policji; 

2) funkcjonariuszy Straży Granicznej – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta 

Głównego Straży Granicznej; 

3) strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej – po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; 

4) funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa – po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komendanta Służby Ochrony Państwa. 

4c. Opinia, o której mowa w ust. 4b, jest wydawana na wniosek kierownika podmiotu 

leczniczego wskazującego przewidywaną liczbę godzin pracy w wymiarze minimum 

40 godzin tygodniowo ponad wymiar wynikający z dotychczasowej formy 

świadczenia usług, jeżeli funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 4b, takie usługi 

świadczy.> 

5. Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. 

5a. W ramach postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 5, albo 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: 

1)wojewoda może wystąpić do konsultanta wojewódzkiego, 

2)minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do konsultanta krajowego 
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- z dziedziny medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub z dziedziny chorób 

zakaźnych, celem uzyskania orzeczenia w sprawie choroby, o której mowa w ust. 3 pkt 4. 

5b. Orzeczenie właściwego konsultanta wojewódzkiego albo właściwego konsultanta 

krajowego z dziedziny medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub z dziedziny 

chorób zakaźnych, o którym mowa w ust. 5a, jest wydawane w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku. 

6. Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

6a. Decyzje, o których mowa w ust. 4: 

1)mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do 

adresata, w tym ustnie; 

2)nie wymagają uzasadnienia; 

3)przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu 

przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób. 

7. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez 

okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej 

wskazanych w decyzji. 

8. Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest 

obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji, o której mowa w 

ust. 2. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy. 

<8a. Okresu niezdolności do pracy nie zalicza się do okresu skierowania do pracy przy 

zwalczaniu epidemii.> 

9. Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 7, nawiązują z osobą 

skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie 

dłuższy niż wskazany w decyzji. 

[10. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje 

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia 

zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej 

decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego 

stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba 

skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu 

epidemii.] 
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<10. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, 

przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% 

przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku 

pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli 

w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być 

niższe niż wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do 

uposażenia o charakterze stałym, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu 

epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została 

decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Osobom, którym 

wynagrodzenie ustalono na podstawie uposażenia zasadniczego i dodatków do 

uposażenia o charakterze stałym, wynagrodzenie to wypłaca się miesięcznie z góry w 

pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który ono przysługuje.> 

<10a. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 4b, skierowany do pracy przy zwalczaniu 

epidemii jest zwolniony ze świadczenia służby przy zachowaniu prawa do należnego 

uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym w 

wysokości należnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc skierowania oraz otrzymuje 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10. 

10b. W przypadku skierowania do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, 

koszty wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 10, są wypłacane ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747). 

10c. Wobec policjanta, funkcjonariusza Straży Granicznej, strażaka pełniącego służbę w 

Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa 

skierowanego do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się 

odpowiednio przepisu art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 360, 956, 1610 i …), art. 67 ustawy z dnia 12 października 1990 r o 

Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305, 1610 i …) art. 57a ust. 1 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 

…) oraz art. 138 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 384, 695, 1610 i …).> 
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11. Osobie, o której mowa w ust. 10, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i 

wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności 

przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na 

obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje 

w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania 

lub wyżywienia. 

12. Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz 

koszty, o których mowa w ust. 10 i 11, są finansowane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń. 

13. Przez czas trwania obowiązku, o którym mowa w ust. 7, z osobą skierowaną do pracy 

przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie 

może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do 

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku 

zmiany lub uchylenia decyzji. Przepisy art. 63-67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) stosuje się odpowiednio. 

<14. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: 

1) studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, 

2) doktoranci w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach 

naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu, 

3) osoby kształcące się w zawodzie medycznym, 

4) osoby posiadające wykształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły 

kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat, 

5) ratownicy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

– mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku 

z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, na podstawie 

decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, o której mowa w ust. 2. 

15. Na wniosek wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia: 

1) rektorzy uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach, o których mowa w ust. 14 

pkt 1, albo studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach, o 

których mowa w ust. 14 pkt 2, 

2) kierujący innymi niż wskazane w pkt 1 podmiotami kształcącymi w zawodach 

medycznych, 

https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(63)&cm=DOCUMENT


- 71 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3) podmioty prowadzące egzaminy kończące się uzyskaniem tytułu ratownika, o 

którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym 

– przekazują w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku odpowiednio wykazy 

studentów i doktorantów, osób kształcących się w zawodzie medycznym i osób, które 

uzyskały tytuł ratownika zawierające: imię, nazwisko, numer PESEL i adres miejsca 

zamieszkania danej osoby, jeżeli zobowiązany do przekazania danych posiada ten 

adres. Jeżeli tak wskazano we wniosku, podmiot zobowiązany przekazuje również 

dane osób, które ukończyły kształcenie w zawodzie medycznym w okresie 

wskazanym we wniosku, nie dłuższym niż 5 lat. 

16. Osoby, o których mowa w ust. 14, biorą udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

pod bezpośrednim nadzorem osoby wykonującej zawód medyczny właściwej ze 

względu na rodzaj świadczenia. 

17. Zadania, do których są kierowane osoby, o których mowa w ust. 14, w ramach pracy 

przy zwalczaniu epidemii są dostosowane do poziomu ich wiedzy i umiejętności. 

18. Okres pracy studentów, doktorantów oraz osób kształcących się w zawodzie 

medycznym, o których mowa w ust. 14, przy zwalczaniu epidemii jest zaliczany na 

poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

19. Osobom, o których mowa w ust. 14, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze za pracę 

przy zwalczaniu epidemii ustalone zgodnie z ust. 10.> 

 

Art.  47a. 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przepisy art. 95-99 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 

i 1493) stosuje się do pracowników wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 830) zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń 

przez całą dobę. 

<Art. 47b. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością zapobiegania 

oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym w przypadku odmowy 

https://sip.lex.pl/#/document/17709549?unitId=art(95)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18621537?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18621537?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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wykonania obowiązku albo polecenia, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 

14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania 

ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. 

poz. 1493) lub art. 10d i art. 11h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

lub ich nienależytego wykonania przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, 

minister właściwy do spraw zdrowia może zawiesić, w drodze decyzji, kierownika 

podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w wykonywaniu praw i obowiązków 

oraz wyznaczyć do ich wykonywania pełnomocnika, zawiadamiając o tym 

właściwego wojewodę oraz organ powołujący zawieszonego kierownika. Decyzja ta 

podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia określa: 

1) dane podmiotu leczniczego, w którym wyznacza pełnomocnika; 

2) imię i nazwisko oraz numer PESEL kierownika podmiotu leczniczego zawieszanego 

w wykonywaniu praw i obowiązków; 

3) okres zawieszenia kierownika, o którym mowa w pkt 2; 

4) imię i nazwisko oraz numer PESEL pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, podmiot tworzący w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, rada nadzorcza, komisja rewizyjna albo 

wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania może 

wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia 

decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Przepisu art. 127 

§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) nie stosuje się. 

5. Pełnomocnikiem może być osoba, która: 

1) posiada wykształcenie wyższe; 

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków kierownika; 

3) posiada doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia 

podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; 
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4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie. 

6. Osoba, o której mowa w ust. 5, składa oświadczenie o braku skazania za przestępstwo 

popełnione umyślnie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

7. Pełnomocnik w okresie na który został ustanowiony: 

1) ma prawo prowadzenia spraw podmiotu leczniczego i jego reprezentowania; 

2) ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym. 

8. Na okres ustanowienia pełnomocnika kompetencje innych organów podmiotu 

leczniczego ulegają zawieszeniu. 

9. Pełnomocnikowi, w przypadku złożenia wniosku zgodnie z art. 174 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, udziela się urlopu bezpłatnego na okres pełnienia 

tej funkcji. 

10. Okres urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie ust. 9 jest wliczany do okresu 

pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

11. Wynagrodzenie pełnomocnika ustala minister właściwy do spraw zdrowia. Koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

12. W przypadku zawieszenia kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa 

w ust. 1, osoba ta zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest 

wypłacane przez podmiot leczniczy, w którym jest zatrudniony kierownik 

zawieszony w wykonywaniu praw i obowiązków. 

13. Pełnomocnik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne 

z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu zadań, o których mowa 

w ust. 7. 

14. Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę solidarnie z pełnomocnikiem. Skarb 

Państwa w przypadku naprawienia szkody ma zwrotne roszczenie do pełnomocnika, 

chyba że szkoda powstała wyłącznie na skutek stosowania się przez pełnomocnika do 

poleceń ministra właściwego do spraw zdrowia. Pełnomocnik w przypadku 

naprawienia szkody ma zwrotne roszczenie do Skarbu Państwa, jeżeli szkoda 
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powstała wyłącznie na skutek stosowania się przez pełnomocnika do poleceń 

ministra właściwego do spraw zdrowia.> 

Art.  48. 

 Pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym osobom podejmującym na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób 

zakaźnych i zakażeń u ludzi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi 

publicznemu. 

<Art. 48a. 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik, 

o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, jednostki: 

1) współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o której mowa 

w art. 15 ust. 1 pkt 1–4 tej ustawy, 

2) podległej Ministrowi Obrony Narodowej 

– może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia 

obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa 

osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem.> 

 

Art.  54. 

W sprawach o czyny, o których mowa w art. 50-53, orzekanie następuje w trybie przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423). 

<Art. 54a. 

W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii uprawnienie do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 116 

ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. 

zm.), przysługuje funkcjonariuszom organów, którzy na mocy przepisów odrębnych są 

uprawnieni do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.> 

U S T A W A   z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965 oraz z 

2020 r. poz. 1291) 

Art.  5. 

Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności: 

https://sip.lex.pl/#/document/16911555?cm=DOCUMENT
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1)ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie; 

2)sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza; 

3) 
1
 przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy 

będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej zamierzających 

wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanie dokumentów 

"Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty"; 

<3a) przyznawanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności 

zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz wydawanie 

dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty;> 

4)zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu 

zawodu; 

5)prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy; 

6)prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza 

lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu; 

7)prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy; 

8)opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w 

innych zawodach medycznych; 

9)przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i 

uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne 

przepisy tak stanowią; 

10)opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak 

stanowią; 

11)prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności 

leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz 

rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza; 

11a)przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku, o którym mowa 

w art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.); 

12)opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy; 

13)integrowanie środowiska lekarskiego; 

https://sip.lex.pl/#/document/17532755?unitId=art(30(a))ust(3)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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14)działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności 

zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu 

lekarzy; 

15)zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki 

zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia; 

16)opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania 

zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie; 

17)prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza; 

18)udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad 

wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony 

zdrowia; 

19)prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i 

ich rodzin; 

20)współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi 

organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków 

wykonywania zawodu lekarza; 

21)współpraca z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami 

reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 6a ust. 2 i 2a 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 537 i 577); współpraca z organami państw członkowskich Unii Europejskiej jest 

realizowana za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym 

IMI, zwanego dalej "systemem IMI", w zakresie określonym w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na 

rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE ("rozporządzeniu w 

sprawie IMI") (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.); 

22)współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami i instytutami w kraju i za granicą; 

23)zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich; 

24)wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art.  6. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798282?unitId=art(6(a))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798282?unitId=art(6(a))ust(2(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68255239?cm=DOCUMENT
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[1. Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała 

prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę członków tej izby 

lekarskiej.] 

<1. Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska 

przyznała prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu na 

określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie 

leczniczym, zostaje równocześnie wpisany na listę członków tej izby lekarskiej.> 

2. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, 

lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie 

lekarskiej. 

3. Lekarz, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na 

obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany 

powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby. 

4. Lekarz wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej, który: 

1)przez okres dłuższy niż 5 lat nie wykonywał zawodu, 

2)miał zawieszone prawo wykonywania zawodu 

- jest obowiązany powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą 

okręgową radę lekarską. 

5. Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, ale niewykonujący zawodu, może na 

swój wniosek zostać wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania. 

6. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, na czas tej służby, podlega 

wpisowi na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej. 

7. Lekarze, o których mowa w ust. 6, mogą po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej 

pozostać członkami Wojskowej Izby Lekarskiej o ile są oficerami rezerwy lub oficerami 

w stanie spoczynku. 

8. W stosunku do lekarzy pełniących zawodową służbę wojskową wpisanych na listę 

członków Wojskowej Izby Lekarskiej nie stosuje się przepisu art. 5 pkt 12 oraz art. 11. 

 

Art.  9. 

 <1.> Członkowie izb lekarskich mają prawo: 

1)wybierać i być wybieranymi do organów izb lekarskich; 

2)być informowanymi o działalności izb lekarskich; 
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3)korzystać: 

a)z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego, 

b)z pomocy izb lekarskich w zakresie ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu 

lekarza, 

c)z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza, 

d)ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności samopomocowej. 

<2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do lekarza niebędącego obywatelem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, któremu okręgowa rada lekarska przyznała 

prawo wykonywania zawodu lekarza na określony zakres czynności zawodowych, 

czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym.> 

 

Art.  83. 

1. Sąd lekarski może orzekać następujące kary: 

1)upomnienie; 

2)nagana; 

3)kara pieniężna; 

4)zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na 

okres od roku do pięciu lat; 

5)ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu 

miesięcy do dwóch lat; 

6)zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat; 

[7)pozbawienie prawa wykonywania zawodu.] 

<7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu albo prawa wykonywania zawodu na 

określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie 

leczniczym.> 

2. Sąd lekarski, orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 5 lub 6, może dodatkowo orzec karę 

wymienioną w ust. 1 pkt 4. 
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U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 i 

1610 

 

Art.  60c. 

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 2019 r. poz. 645 i 

1590 oraz z 2020 r. poz. 568); 

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 2020 r. poz. 326 i 568), 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, 

https://sip.lex.pl/#/document/16837381?unitId=art(6)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17688988?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT
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c)pobytu małżonka funkcjonariusza lub rodzica dziecka funkcjonariusza, stale opiekujących 

się dzieckiem, w szpitalu lub innym 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, 

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<,> 

<8) stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym 

stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem 

zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii z powodu tej choroby > 

- zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

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

zwolniony od zajęć służbowych: 



- 81 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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[.] <;> 

<3) na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w 

związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.> 

[7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

rozstrzyga przełożony w formie pisemnej.] 

<7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych w związku ze zdarzeniami, o których mowa 

w ust. 5 pkt 8 oraz w ust. 6 pkt 2 i 3, stwierdza przełożony w formie pisemnej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

295, 567 i 1493) 

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. 

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

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
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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 właściwym 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 organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w 

określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w pkt 1 

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

miejscem prowadzonej działalności oraz zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

<4aa. Wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i 4 nie stosuje 

się do pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który 

udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym 

wirusem SARS- CoV-2 w miejscu nieprzeznaczonym dotychczas do udzielania 

świadczeń dla tych pacjentów.> 
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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 

organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych 

podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia 

odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych. 

 

Art.  54. 

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. 

<3a. Wymogu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się w przypadku gdy 

zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów 

trwałych następuje na rzecz podmiotu leczniczego, a aktywa te będą używane, w 

okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w celu 

zwalczania epidemii.> 

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. 

4a. Zakazu, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli podmiot tworzący, przed 

wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, wyraził zgodę na 



- 84 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wniesienie majątku samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do 

niego prawa w formie aportu do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445, 

1572 i 2020). 

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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

384, 695 i 1610) 

Art.  194. 

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; 

https://sip.lex.pl/#/document/17518746?unitId=art(14)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17518746?unitId=art(14)ust(1(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16837381?unitId=art(6)ust(2)&cm=DOCUMENT
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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 2019 r. poz. 409, 730 i 2020), 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 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, 

https://sip.lex.pl/#/document/17688988?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT
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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<,> 

<8) stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym 

stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem 

zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii z powodu tej choroby > 

- 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[.] <;> 

<3) na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało 

w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.> 

<6a. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 3, 

stwierdza pisemnie Komendant SOP lub upoważniona przez niego osoba.> 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

stwierdza, w drodze decyzji, Komendant SOP. 

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

przełożonego. 
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U S T A W A   z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) 

Art.  4e. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w 

sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, w celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom przebywającym w 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, 

noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 

1690, 1818 i 2473), pracownicy i osoby świadczące pracę w tych podmiotach, poddane w 

nich obowiązkowej kwarantannie mogą za zgodą tych osób świadczyć pracę określoną w 

umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. 

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie 

przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby 

określone w odrębnych przepisach. 

<Art. 4ea. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

pracownikowi lub ubezpieczonemu zatrudnionemu w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych 

placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, w okresie podlegania obowiązkowej 

kwarantannie lub izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w 

przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 

w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tych 

podmiotach oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w 

związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tych 

https://sip.lex.pl/#/document/17087802?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(92)&cm=DOCUMENT
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podmiotach przysługuje prawo do 100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub zasiłek chorobowy, którego 

miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie 

przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa.> 

Art.  4f. 

1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca 

prowadzący jednostkę organizacyjną pomocy społecznej świadczącą usługi całodobowo, 

o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych jednostek, ciągłości 

opieki i funkcjonowania, może po uzyskaniu uprzedniej zgody pracowników, na czas 

określony: 

1)zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników; 

2)polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w niezbędnym 

wymiarze; 

3)polecić pracownikom realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez 

pracodawcę bez możliwości jego opuszczania; 

4)zawiesić stosowanie przepisu art. 133 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

przy zachowaniu w każdej dobie nieprzerwanego odpoczynku dobowego, o którym mowa 

w art. 132 § 1 tej ustawy. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, pracodawca jest obowiązany zapewnić 

pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do zaspokojenia podstawowych 

potrzeb bytowych pracownika poza godzinami świadczenia pracy. Wartość świadczeń 

polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie stanowi przychodu w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

3. Przy ustalaniu warunków pracy na zasadach określonych w ust. 1 nie stosuje się art. 42 

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

 

<Art. 4g. 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania 

obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa 

https://sip.lex.pl/#/document/17087802?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(133)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(132)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(42)&cm=DOCUMENT
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w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 

w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie 

leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej 

w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie 

leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% 

podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa. 

 

Art. 4h. 

1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, 

za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę 

określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków 

świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8. 

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie 

przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone 

w odrębnych przepisach.> 

Art.  6. 

1. Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i 

niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona 

zdrowia publicznego. 

2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do 

zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju 

Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 

1571 i 1851), związanych z realizacją: 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799842?unitId=art(13)ust(1(a))&cm=DOCUMENT
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1)zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na 

podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub 

innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub 

2)zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy 

- które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym 

skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19. 

3. Do zamówień, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim dotyczą inwestycji, o której 

mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. 

zm.), nie stosuje się warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o której mowa w 

tym przepisie. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 

lub 2, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a 

jeżeli jej nie posiada, na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, 

podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o 

wykonanie zamówienia. 

<Art. 6a. 

1. Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), jeżeli zachodzi 

wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się 

choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 

2. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 

1, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego 

zamówienia, w której podaje: 

1) nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego; 

2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą 

elektroniczną; 

3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem ilości towarów, zakresu usług i robót 

budowlanych; 

4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszenia 

ogłoszenia; 

https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(95(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
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5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086); 

6) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta 

umowa.> 

Art.  7a. 

1. Obwieszczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945 i 1493), obowiązujące od dnia 1 

marca 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

2. Okres obowiązywania decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, o których mowa w 

art. 11 i art. 40 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który kończy się 

przed dniem 1 lipca 2020 r" przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

3. Decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, których termin wejścia w 

życie określono na dzień 1 maja 2020 r., ustala się na dzień 1 września 2020 r. 

4. Bieg terminów w zakresie postępowań wszczętych i niezakończonych: 

1)przed dniem 8 marca 2020 r., 

2)w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 15 sierpnia 2020 r. 

- na podstawie przepisów o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ulega zawieszeniu z mocy 

prawa do dnia 31 sierpnia 2020 r. Postanowień w sprawie zawieszenia tych postępowań 

nie wydaje się. 

5. W okresie zawieszenia postępowań, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw 

zdrowia może podejmować wszelkie czynności w ramach tych postępowań włącznie z 

wydaniem decyzji administracyjnych uwzględniających w całości żądanie wnioskodawcy, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

Ograniczenia wynikającego z art. 102 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) nie stosuje się. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(37)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(37)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(40)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(102)&cm=DOCUMENT


- 92 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 7ab. 

W okresie obowiązywania polecenia albo nałożenia obowiązku, o których mowa w art. 

42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia 

funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej 

ustaniu (Dz. U. poz. 1493) oraz w art. 10d ust. 2 i art. 11h ust. 1–3, zobowiązującego 

podmioty lecznicze do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, u pacjentów z 

podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19, które tym pacjentom 

udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w poleceniu albo 

obowiązku, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z art. 23, art. 23a i 

art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych dla tych zakresów.> 

 

Art.  31zy
3
. 

1. Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782), w 

sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub 

hospitalizacją w związku z COVID-19 przysługuje zasiłek w wysokości 50% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. 

poz. 1564). 

2. W razie zbiegu prawa do zasiłku, o którym mowa w ust. 1, z prawem do zasiłku 

chorobowego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub w art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie - wyższe albo wybrane przez 

uprawnionego. 

3. Do przyznania i wypłaty zasiłku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

4. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany z budżetu państwa za pośrednictwem 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

https://sip.lex.pl/#/document/16793985?cm=DOCUMENT
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5. Do zasiłku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52 ust. 2 

pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

<Art. 31zy
3a

. 

 1. Osoba, u której stwierdzono zakażenie lub zachorowania na chorobę, o której mowa 

w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z 

wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby zachowuje 

prawo do 100% wynagrodzenia. 

2. Osoba, która na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie 

lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży 

pożarnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z 

powodu tej choroby przysługuje 100% wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wypłacane jest z budżetu państwa za 

pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.> 

 

 

 

U S T A W A   16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291 i 1493) 

 

Art.  17. 

Wydawanie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz dokumentu "Prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty", o których mowa w art. 7c ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, rozpoczyna się z dniem [1 stycznia 2021 r.] <1 stycznia 2022 r.> 

 

Art.  18. 

Dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz dokument "Prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty", o których mowa w art. 6 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, są 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(29)ust(10)&cm=DOCUMENT
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wydawane według wzorów obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy do 

dnia [31 grudnia 2020 r.] <31 grudnia 2021 r.> 

 


