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Załącznik nr 2 do uchwały nr 68/2005 KRDL z dnia 25 lutego 2005 r. Uchwały XI posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów 
w sprawie regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego i regulaminu Laboratoryjnych z dnia 25 lutego 2005 roku.
Sądów Dyscyplinarnych.

REGULAMIN SĄDÓW DYSCYPLINARNYCH
Uchwała Nr 68/2005 

DZIAŁ I 
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

ZASADY ORGANIZACJI SĄDÓW 
z dnia 25 lutego 2005 roku

Rozdział 1 
w sprawie regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego 

Przepisy wstępne i ogólne. 
i regulaminu Sądów Dyscyplinarnych. 

§ 1
§ 1

1. Przepisy regulaminu określają organizację i tryb działania Sądu 
Na podstawie art. 47 ust. 9 lit. a ustawy z 27 lipca 2001 roku 

Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby 
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144 

Diagnostów Laboratoryjnych w sprawach dyscyplinarnych, za czyny 
poz. 1529) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala 

sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. 
regulamin Rzecznika Dyscyplinarnego oraz regulamin Sądów 

2. Podstawę działania Sądu Dyscyplinarnego stanowią: 
Dyscyplinarnych. 

1) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 
§ 2

144 poz. 1529),
Regulamin Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi załącznik nr 1 do 

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 roku 
niniejszej uchwały. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania 
§ 3

dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 
Regulamin Sądów Dyscyplinarnych stanowi załącznik nr 2 do 

Nr 226 poz. 2295), 
niniejszej uchwały. 

3) uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów 
§ 4

Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu 
Uchwała wchodzi w życie z dnem podjęcia. 

Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
Załącznik nr 1 do uchwały nr 68/2005 KRDL z dnia 25 lutego 2005 r. 

4) ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego 
w sprawie regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego i regulaminu 

(Dz. U. Nr 89 poz. 555 z późniejszymi zmianami); 
Sądów Dyscyplinarnych.

5) niniejszy regulamin. 
REGULAMIN RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY 

Rozdział 2
DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH 

Nazwy sądów. Pieczęcie urzędowe.
§ 1

§ 2
Rzecznik Dyscyplinarny wykonuje zadania określone w art. 51 

1. Sądem pierwszej instancji jest Sąd Dyscyplinarny. 
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 (tekst 

2. Siedzibą Sądu Dyscyplinarnego jest m. St. Warszawa. 
jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144 poz. 1529), w trybie przewidzianym 

§ 3
w art.70 ustawy i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu 

1. Nazwy sądu ustalonej zgodnie z paragrafem poprzedzającym 
Ministra właściwego do spraw zdrowia z dnia 24 września 2004 r. 

używa się w pieczęci urzędowej, w orzeczeniach i dokumentach 
(Dz. U. Nr 226 poz. 2295). 

wydawanych przez sąd oraz umieszcza na aktach spraw tego sądu 
§ 2

i na wszelkich pismach wychodzących z sądu. 
Rzecznik w zakresie swych czynności działa samodzielnie, nie jest 

2. Nazwę sądu umieszcza się na tablicy informacyjnej w siedzibie 
związany poleceniami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 

sądu. 
§ 3

§ 4
Rzecznik jest odpowiedzialny przed Krajowym Zjazdem Diagnostów 

1. Sąd Dyscyplinarny posługuje się pieczęcią urzędową według wzo-
Laboratoryjnych, który go wybrał, za prawidłowy i sprawny tok 

ru: pieczęć ma kształt prostokąta o wymiarach 60 na 30 mm, napis 
czynności dyscyplinarnych. 

pieczęci jest czterowierszowy i zawiera nazwę oraz adres sądu. 
§ 4

2. Pieczęć jest zaopatrzona w numer rozpoznawczy. Pieczęć bez 
W razie choroby, dłuższej nieobecności lub innej przeszkody 

numeru rozpoznawczego uważa się za zaopatrzoną w numer "1". 
w wykonywaniu obowiązków przez Rzecznika, pełnienie jego funkcji 

W razie zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia nowa pieczęć 
przejmuje kolejno pierwszy lub drugi zastępca. 

otrzymuje kolejny numer rozpoznawczy.
§ 5

3. Pieczęć należy przechowywać pod zamknięciem, w sposób 
Rzecznik Dyscyplinarny:

wyłączający jej zaginięcie, uszkodzenie lub zniszczenie albo 
1. Kieruje pracą zastępców, rozdziela pomiędzy nich pracę 

popełnienie za jej pomocą jakichkolwiek nadużyć. 
i nadzoruje jej wykonanie. 

§ 5
2. Organizuje wspólnie z Przewodniczącymi Sądów Dyscyplinarnych 

1. Sądem drugiej instancji jest Wyższy Sąd Dyscyplinarny. 
Diagnostów Laboratoryjnych narady członków Sądów 

2. Siedzibą Wyższego Sądu Dyscyplinarnego jest m. St. Warszawa. 
Dyscyplinarnych Diagnostów Laboratoryjnych i zastępców 

3. Przepisy § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio. 
Rzecznika Dyscyplinarnego w celu omówienia zagadnień 

DZIAŁ II
organizacyjnych, usprawniających i doskonalących przebieg 

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM DYSCYPLINARNYM
postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej. 

Rozdział 1 
3. Czuwa nad przebiegiem spraw, w szczególności zapobiegając 

Czynności przewodniczącego sądu, przewodniczącego składu 
możliwości przedawnienia karalności przewinienia zawodowego. 

orzekającego i sędziów.
4. Rzecznik Dyscyplinarny oraz jego zastępcy tworzą Zespół 

§ 6
Rzecznika Dyscyplinarnego. 

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego kieruje całokształtem prac 
§ 6

sądu w zakresie spraw organizacyjnych i spraw sądowych,
Rzecznik Dyscyplinarny opracowuje i przedstawia KRDL preliminarz 

 a w szczególności: 
budżetowy organu. 

1. Zaznajamia się z pismami wpływającymi do sądu i wydaje co do 
§ 7

nich odpowiednie zarządzenia. 
Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego zbiera się na swoich 

2. Zapoznaje się z wnioskami o ukaranie wniesionymi przez Rzeczni-
posiedzeniach w zależności od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz 

ka Dyscyplinarnego i wydaje co do nich odpowiednie zarządzenia o 
na pół roku. 

właściwości rozpatrzenia wniosku. 
§ 8

3. Wyznacza przewodniczącego oraz członków składu orzekającego 
Po upływie kadencji Rzecznik Dyscyplinarny sporządza 

z powiadomieniem stron. 
sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Krajowemu 

4. Czuwa nad przekazaniem akt sprawy przewodniczącemu składu 
Zjazdowi Diagnostów Laboratoryjnych. 

orzekającego. 
§ 9

5. Czuwa nad terminowym sporządzaniem uzasadnień. 
Do spraw nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio 

6. Zapobiega powstawaniu zaległości, a w razie ich powstania opra-
przepisy Kodeksu postępowania Karnego. 

cowuje plan ich usunięcia i kontroluje jego wykonanie.
§ 10

7. Czuwa nad sprawnością, prawidłowością i terminowością pracy 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

sądu.
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8. Organizuje spotkania sędziów. Jeżeli obecny w sądzie adresat wykazał swoją tożsamość, można 
§ 7 doręczyć mu pismo bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru. 

1. Sędziowie składu orzekającego w terminie 7 dni od otrzymania § 16
zawiadomienia, mogą wnieść do przewodniczącego pisemny 1. Pisma przeznaczone dla obwinionego doręcza się w taki sposób, 

wniosek o wyłączenie ze składu, jeżeli zachodzą uzasadnione aby treść ich nie była dostępna dla osób niepowołanych. 
2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do innych pism, jeżeli jest to okoliczności mogące mieć znaczenie co do ich bezstronności w danej 
uzasadnione interesem społecznym lub interesem strony. sprawie. 

§ 172. W terminie 7 dni od powiadomienia prawo wniesienia wniosku 
Zawiadomienia o terminach posiedzeń albo wezwania na nie, wraz z uzasadnieniem o wyłączenie sędziego ze składu orzekającego 
powinny być wysyłane, tak aby w przypadku stwierdzenia przeszkód przysługuje stronom. 
w ich doręczeniu można było zawiadomienie lub wezwanie wysłać 3. Wyłączenie sędziego, od którego wpłynął wniosek, o którym mo-
ponownie albo odwołać posiedzenie i zawiadomić o tym osoby, wa w ust. 1, następuje z urzędu. 

4. W przypadku określonym w ust. 2: którym zawiadomienia lub wezwania zostały już urzędowo 
1. Przewodniczący w terminie 14 dni zwołuje niejawne posiedzenie doręczone. 
sądu, dokonujące rozpatrzenia wniosku strony o wyłączenie Rozdział 3 

sędziego. Przebieg i porządek posiedzenia. 
2. Skład sądu jest 3 osobowy. § 18
3. Sąd orzeka w kwestii wyłączenia sędziego ze składu orzekają- Na posiedzeniu oprócz osób biorących udział w postępowaniu to 

cego. znaczy: Rzecznika Dyscyplinarnego, pokrzywdzonego, jego 
4. Od orzeczenia sądu przysługuje stronie wniesienie odwołania. pełnomocnika, obwinionego, obrońcy, wezwanych świadków 

§ 8 i biegłych mogą być obecni tylko diagności laboratoryjni. 
Przewodniczący składu orzekającego po otrzymaniu akt sprawy § 19
zwołuje naradę wstępną w celu: 1. Wszyscy obecni na sali rozpraw, nie wyłączając uczestniczących 
1. Zapoznania składu orzekającego z aktami sprawy. w posiedzeniu Rzecznika Dyscyplinarnego i protokolanta, powstają 
2. Wyznaczenia protokolanta posiedzeń sądu spośród diagnostów z miejsc w czasie ogłaszania orzeczenia. 
laboratoryjnych. 2. W czasie posiedzenia każda osoba powstaje z miejsca gdy 
3. Dokonania wstępnej oceny materiału dowodowego zgroma- przemawia do sądu lub gdy sąd do niej się zwraca. W uzasadnionych 
dzonego w sprawie i omówienia wszystkich wyłaniających się przypadkach przewodniczący składu orzekającego może zezwolić na 
zagadnień faktycznych i prawnych. pozostanie w pozycji siedzącej. 
4. W przypadku stwierdzenia luk lub zaniedbań w materiałach 3. Rzecznik Dyscyplinarny zajmuje miejsce przed stołem 
sprawy wzywa Rzecznika Dyscyplinarnego do ich uzupełnienia. sędziowskim po prawej stronie, a obwiniony po lewej. 
5. Z odbycia narady wstępnej sporządza się protokół dołączany do 4. Pokrzywdzony i jego pełnomocnik oraz obrońca obwinionego 
akt. zajmują przed stołem sędziowskim miejsca, odpowiednio, po prawej 

§ 9 i po lewej stronie. 
Przewodniczący składu orzekającego: § 20
1. Wyznacza termin posiedzenia w sprawie i wydaje wszelkie Przewodniczący Składu Orzekającego zajmuje miejsce środkowe za 
potrzebne zarządzenia tak, aby rozstrzygnięcie danej sprawy mogło, stołem sędziowskim. Protokolant zajmuje miejsce przy stole 
w miarę możliwości, nastąpić na pierwszym posiedzeniu. sędziowskim po lewej stronie sądu. 
2. Czuwa nad zapewnieniem stronom możliwości przeglądania akt § 21
sprawy. Udział Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy w posiedzeniu 
3. Wzywa strony a w razie potrzeby również świadków i biegłych. jest obowiązkowy. 
4. Kontroluje pracę biegłych w zakresie terminowego sporządzania Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego 
opinii. obrońcy nie wstrzymuje posiedzenia, chyba że sąd uzna ich 

§ 10 obecność za konieczną. 
Przewodniczący składu orzekającego czuwa w szczególności, aby: § 22
1. Posiedzenie rozpoczęło się punktualnie. 1. Posiedzenie rozpoczyna odczytanie przez Rzecznika Dyscypli-
2. W toku postępowania nie pominięto okoliczności koniecznych do narnego lub jego zastępcę wniosku o ukaranie, po czym następuje 
wyjaśnienia sprawy, bez zbędnej zwłoki oraz aby rozpatrzono przesłuchanie obwinionego. 
złożone na posiedzeniu wnioski stron. 2. Materiały sprawy za zgodą stron mogą być bez odczytania uznane 
3. Protokół został podpisany bezpośrednio po zakończeniu przez sąd w całości lub w części za materiał dowodowy. 
posiedzenia, a w wyjątkowych przypadkach, najpóźniej w ciągu 3 3. Następnie sąd przesłuchuje świadków i biegłych. 
dni po zakończeniu posiedzenia. 4. Sąd może zarządzić przerwę w posiedzeniu. 
4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem zostało doręczone stronom 5. Sąd odracza posiedzenie w razie niestawiennictwa Rzecznika Dy-
w ustawowym terminie. scyplinarnego lub jego zastępcy, jak również obwinionego lub jego 

§ 11 obrońcy, których obecność uznano za konieczną. Sąd może odroczyć 
Przewodniczący składu orzekającego w terminie 7 dni od doręczenia posiedzenie w razie niestawiennictwa świadka lub biegłego albo z 
stronom orzeczenia, wraz z uzasadnieniem wydaje zarządzenie innej ważnej przyczyny. 
o przekazaniu kompletnych akt sprawy do Sądu Dyscyplinarnego 1. W przypadku odroczenia posiedzenia, należy osobom zaintere-
w Warszawie. sowanym ogłosić na posiedzeniu termin następnego posiedzenia, 

§ 12 chyba że niezwłoczne wyznaczenie następnego terminu nie jest 
Niezależnie od obowiązków przewodniczącego składu orzekającego, możliwe. 
każdy z sędziów składu orzekającego ma obowiązek kontrolowania, 2. W razie ogłoszenia terminu następnego posiedzenia należy pou-
czy przydzielone mu sprawy otrzymały prawidłowy bieg oraz czy czyć osoby zainteresowane o tym, które z nich mają obowiązek 
wydane w tych sprawach zarządzenia są terminowo i należycie stawienia się na następne posiedzenie bez osobnego wezwania. Na 
wykonywane. żądanie osoby zainteresowanej należy wydać jej pismo wskazujące 

§ 13 termin stawienia się w sądzie. Osoby nieobecne na posiedzeniu 
1. Sędziowie składu orzekającego są niezawiśli i orzekają na należy wezwać na następne posiedzenie lub zawiadomić o nim na 
podstawie swego przekonania opartego na swobodnej ocenie zasadach ogólnych. 
całokształtu dowodów zebranych w toku postępowania, § 23
uwzględniając okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak 1. Jeżeli na podstawie okoliczności, które wyszły na jaw w toku 
i na niekorzyść obwinionego diagnosty laboratoryjnego. rozprawy, Rzecznik Dyscyplinarny zarzucił obwinionemu inne 
2. Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie przewinienie oprócz objętego wnioskiem o ukaranie, sąd może za 
zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem zgodą stron rozpoznać na tym samym posiedzeniu sprawę 
sądu. w zakresie rozszerzonym o nowe zarzuty lub odroczyć posiedzenie. 
3. Nie dające usunąć się wątpliwości rozstrzyga się na korzyść 2. W razie odroczenia posiedzenia Rzecznik Dyscyplinarny składa 
obwinionego. nowy lub dodatkowy wniosek o ukaranie. 

Rozdział 2 § 24
Doręczenia. Posiedzenie kończą przemówienia stron, pełnomocników 

§ 14 i obrońców, przy czym ostatni głos przysługuje obwinionemu. 
Doręczeń sądowych należy dokonywać przede wszystkim przez § 25
pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. 

§ 15
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Rozdział 4 kosztów postępowania w formie opłaty zryczałtowanej wnoszonej 
Orzeczenie na rzecz samorządu Diagnostów Laboratoryjnych. 

§ 26 § 40
1. Po zamknięciu posiedzenia i odbyciu narady przewodniczący 1. Wysokość opłaty zryczałtowanej określi w drodze odrębnej 
składu orzekającego ogłasza stronom orzeczenie podpisane przez uchwały Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. 
skład orzekający, przytaczając ustnie jego motywy. 2. Opłatę zryczałtowaną pobiera się za postępowanie przed każdą 
2. W sprawach szczególnie zawiłych sąd może odroczyć ogłoszenie instancją. 
orzeczenia najwyżej na 7 dni. 3. Przy wydaniu orzeczenia łącznego wymierzone opłaty sumuje się. 

§ 27 4. Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub więcej 
1. Sąd z urzędu uzasadnia na piśmie orzeczenie w terminie 14 dni od obwinionych, opłatę zryczałtowaną ponosi każdy z nich z osobna. 
ogłoszenia orzeczenia. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może zmniejszyć 
2. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się obwinionemu opłatę, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 
i Rzecznikowi Dyscyplinarnemu a jeżeli ustanowiono obrońcę lub 6. Opłatę o której mowa w ust. 1, ukarany obowiązany jest wnieść 
pełnomocnika strony - odpis orzeczenia doręcza się obrońcy lub w terminie 21 dni od uprawomocnienia się wyroku, na rachunek 
pełnomocnikowi. bankowy KIDL. 

§ 28 § 41
Zgłoszenie zdania odrębnego zaznacza się przy podpisie złożonym Jeżeli w orzeczeniu nie określono opłaty zryczałtowanej, określa ją 
na orzeczeniu przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki. przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego w formie postanowienia. 

§ 29 DZIAŁ V 
1. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz w obliczeniu NADZÓR
terminów w orzeczeniu lub zarządzeniu albo w ich uzasadnieniu § 42
można sprostować w każdym czasie. 1. Nadzór nad działalnością Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższego 
2. Sprostowanie orzeczenia lub jego uzasadnienia następuje Sądu Dyscyplinarnego, sprawują odpowiednio przewodniczący tych 
w drodze postanowienia, a sprostowanie zarządzenia w drodze sądów, którzy czynności z tym związane wykonują osobiście lub 
zarządzenia. poprzez delegowanych przez siebie członków sądów. 

§ 30 2. Nadzór nie może wkraczać w dziedzinę orzecznictwa. 
1. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przysługuje obwinionemu § 43
i Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz innym uprawnionym organom Działalność nadzorcza przewodniczących zmierza do tego, aby praca 
odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 14 dni od wykonywana była planowo, sprawnie, starannie, zgodnie 
dnia doręczenia orzeczenia, wraz z uzasadnieniem. z obowiązującymi przepisami, a nadto, aby zachowanie się sędziów 
2. Odwołanie wraz z odpisami dla stron wnosi się do Sądu odpowiadało wymogom godności zawodowej. 
Dyscyplinarnego w Warszawie. DZIAŁ VI 

§ 31 SEKRETARIAT I BIUROWOŚĆ
Po uprawomocnieniu się orzeczenia o ukaraniu Przewodniczący Rozdział 1 
Sądu Dyscyplinarnego umieszcza stosowny wpis w rejestrze Sekretariat
ukaranych. § 44

§ 32 Biuro Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zobowiązane jest 
1. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego w ciągu 14 dni od daty zapewnić obsługę sądów dyscyplinarnych poprzez powierzenie 
wpłynięcia odwołania przekazuje akta sprawy do Wyższego Sądu wyznaczonym pracownikom funkcji sekretarza. 
Dyscyplinarnego albo wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia § 45
środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez Sekretarz wykonuje zarządzenia przewodniczącego sądu, 
osobę nie uprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy. przewodniczącego składu orzekającego i sędziów oraz prowadzi 
2. Na zarządzenie wymienione w ust. 1 przysługuje zażalenie. akta i księgi biurowe. 

DZIAŁ III § 46
POSTĘPOWANIE PRZED WYŻSZYM SĄDEM DYSCYPLINARNYM Za prawidłową działalność sekretariatu odpowiada sekretarz. 

§ 33 § 47
W postępowaniu odwoławczym przed Wyższym Sądem Do obowiązków sekretarza należy w szczególności: 
Dyscyplinarnym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu 1. przyjmowanie nadchodzących do sądu pism oraz przedstawianie 
przed Sądem Dyscyplinarnym. pism przewodniczącemu sądu, w razie potrzeby wraz z aktami lub 

§ 34 odpowiednią notatką, 
1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drodze postanowienia pozostawia 2. przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, udo-
bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy, jeżeli zachodzą stępnianie akt do przejrzenia pod swoją kontrolą osobom do tego 
okoliczności określone w par 32 ust. 1 albo jeżeli przyjęcie tego uprawnionym oraz udzielanie informacji pisemnych, 
środka nastąpiło na skutek niezasadnego przywrócenia terminu. Na 3. wydawanie odpisów zarządzeń, a na zarządzenie przewo-
postanowienie powyższe przysługuje zażalenie. dniczącego sądu i przewodniczącego składu orzekającego także 
2. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozstrzyga na posiedzeniu o do- innych dokumentów, 
puszczeniu nowych dowodów, może też postanowić uzupełnienie 4. sporządzanie wezwań i zawiadomień, 
postępowania dowodowego, zlecając te czynności Rzecznikowi 5. przedstawianie pism i akt przewodniczącemu sądu lub przewo-
Dyscyplinarnemu. dniczącemu składu orzekającego jeżeli z powodu upływu terminu 

§ 35 należy wydać orzeczenie lub zarządzenie, 
Na rozprawie odwoławczej pierwszy głos przysługuje stronie 6. sprawdzanie odpowiednio wcześnie przed terminem posiedzenia, 
odwołującej się, a jeżeli obie strony się odwołały Rzecznikowi czy w sprawie wyznaczonej na posiedzenie zostały doręczone 
Dyscyplinarnemu. wezwania i zawiadomienia, a w przypadku braku dowodów 

§ 36 doręczenia lub stwierdzenia że adresat nie otrzymał przesyłki lub że 
1. Po rozpatrzeniu odwołania Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka którakolwiek z osób wezwanych nie stawi się na posiedzenie - 
o utrzymaniu w mocy, zmianie albo uchyleniu zaskarżonego przedstawienie akt przewodniczącemu składu orzekającego w celu 
orzeczenia w całości lub części. wydania dodatkowych zarządzeń, które zapobiegłyby odroczeniu 
2. Jeżeli pozwalają na to zebrane dowody, Wyższy Sąd posiedzenia, 
Dyscyplinarny zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczą-
co do istoty, lub uchyla orzeczenie w całości lub części i przekazuje cego sądu lub przewodniczącego składu orzekającego. 
sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Dyscyplinarnemu § 48
w innym składzie. Sekretarz podpisuje pisma w zakresie czynności przekazanych mu 

§ 37 przez przewodniczącego sądu lub przewodniczącego składu 
Prawomocne orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego orzekającego. 
o ukaraniu, Przewodniczący składu orzekającego przekazuje Rozdział 2 
Przewodniczącemu Sądu Dyscyplinarnego celem umieszczenia Biurowość
stosownego wpisu w Rejestrze Ukaranych. § 49

DZIAŁ IV Pisma z zakresu administracji i nadzoru rejestruje się w dzienniku 
KOSZTY POSTĘPOWANIA ogólnym /o/ oraz oznacza sygnaturą "O" i numerem, pod którym 

§ 38 zapisane zostały w dzienniku oraz dwiema ostatnimi cyframi roku. 
Koszty postępowania dyscyplinarnego pokrywane są ze środków Numerację w dzienniku rozpoczyna się na nowo z początkiem 
samorządu Diagnostów Laboratoryjnych. każdego roku kalendarzowego. 

§ 39 § 50
W przypadku prawomocnego ukarania, ukarany dokonuje zwrotu 1. Pisma z zakresu administracji i nadzoru składa się w teczkach 
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założonych dla poszczególnych spraw według przedmiotu, którego treści oświadczenia i dokumentów oraz odmowy dokonania wpisu na 
dotyczą. listę diagnostów jeżeli przedłożone dokumenty nie będą w stopniu 

wystarczającym usprawiedliwiały zwłoki w złożeniu wniosku. 2. Zarządzenia administracyjne przewodniczącego sądu składa się 
do oddzielnej teczki zarządzeń. § 2

§ 51 Wnioski złożone po terminie określonym w § 1, ust. 1, ale przed 
dniem podjęcia niniejszej uchwały, będą rozpatrywane po ich Wypisy, zaświadczenia, odpisy itp. wydawane na podstawie akt, 
uzupełnieniu oświadczeniem i dokumentami określonymi w § 1 należy oznaczać znakiem akt oraz datą wydania. 
ust.1. § 52

§3O wydaniu z akt dokumentów, wypisów, odpisów zaświadczeń itp. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. pism należy w odpowiednim miejscu akt uczynić adnotację, pod 

którą umieszcza się pokwitowanie odbioru przez osobę Uchwała Nr 71/2005 
zainteresowaną lub adnotację o wysłaniu pisma. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

z dnia 25 lutego 2005 roku§ 53
w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2005. W każdej sprawie dyscyplinarnej zakłada się oddzielne akta; akta są 

poufne. § 1
§ 54 Na podstawie art. 47 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 

o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144 Sprawy dyscyplinarne wpisuje się kolejno do właściwego 
poz. 1529) oraz uchwały nr 18/2002 § 6 ust. 1 Pierwszego repertorium. 
Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie § 55
podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowa Rada 1. Do repertorium prowadzi się imienny skorowidz alfabetyczny. 
Diagnostów Laboratoryjnych przyjmuje Plan Budżetowy na rok 2005 Repertoria i skorowidze mogą służyć kilka lat, jednakże numerację w 
stanowiący wraz z informacją dodatkową do bilansu prognozy na rok nich rozpoczyna się na nowo z początkiem każdego roku 
2005 Załącznik Nr 1 i Załącznik nr 1a do niniejszej uchwały. kalendarzowego. 

§ 22. Repertoria i skorowidze mogą także być prowadzone w formie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.elektronicznej. 
 § 56
Załącznik nr 1 do uchwały nr 71/2005 KRDL z dnia 25 lutego 2005 Przeglądanie akt w sprawach dyscyplinarnych dozwolone jest tylko 
w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2005.stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom oraz osobom sprawującym 
INFORMACJA DODATKOWA do Budżetu za 2004 ZA OKRES OD nadzór. Nie wyłącza to udostępniania akt przewidzianego 
1 STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA i DO PLANU BUDŻETOWEGO na szczególnymi przepisami. 
2005 ROKU § 57
W porównywalnych okresach sprawozdawczych nie wystąpiły W sprawach dyscyplinarnych prowadzi się następujące repertoria: 
zmiany metod wyceny składników majątkowych i źródeł ich 1. W Sądzie Dyscyplinarnym dla spraw prowadzonych w pierwszej 
finansowania, ani też zasad sporządzania sprawozdania instancji - repertorium SD............... . 
finansowego. 2. W Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym dla spraw prowadzonych 
1. Składniki majątku trwałego zaliczane do grupy środków trwałych w drugiej instancji - repertorium WSD............... . 
umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niskiej wartości 3. Dla innych spraw odpowiednio SDo............. i WSDo................. 
początkowej umarza się jednorazowo. DZIAŁ VII 
2. W roku 2005, podobnie jak w roku 2004, Krajowa Izba POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Diagnostyki Laboratoryjnej nie zamierza prowadzić działalności § 58
gospodarczej. Środki na utrzymanie Izby będą pochodziły głównie Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego ustali 
ze składek członkowskich i ewentualne odpisy z lokaty terminowej., szczegółowe zasady biurowości w sprawach dyscyplinarnych, 
plus ewentualne wpłaty za dokument "Prawo Wykonywania Zawodu a także wprowadzi jednolite wzory podstawowych druków 
Diagnosty Laboratoryjnego". i formularzy.
3. Należności i zobowiązania zostały przedstawione na dzień Uchwała Nr 69/2005 
bilansowy 31 grudnia 2004 roku, w prognozowanych kwotach do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
zapłaty. z dnia 25 lutego 2005 roku
4. Środki pieniężne w łącznej kwocie 314.886.68 PLN na dzień 31 w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu 
grudnia 2004 roku obejmują środki pieniężne: Diagnosty Laboratoryjnego.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, działając na podstawie 
art. 7, art. 9 ust. 1 i art. 10 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 
o diagnostyce laboratoryjnej (teks jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144 
poz. 1529) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 
2004 r. w sprawie wzoru dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu 
Diagnosty Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182 poz. 1885), stwierdza, 
że: 

§ 1
Osoby wymienione w załączniku nr 1 do uchwały uzyskały wpis na 
listę diagnostów laboratoryjnych prowadzoną przez Krajową Radę 
Diagnostów Laboratoryjnych i uzyskały Prawo Wykonywania 5. Przychody KIDL stanowią: PLN
Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, uprawniające do wykonywania 
zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 70/2005 
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych 

osób, które złożyły wnioski po upływie terminu 
zakreślonego w art. 5 ust 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 

2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. 
Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144 
poz. 1529) w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

6. Inne przychodyo zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych 
ustaw (Dz. U. Nr 171 poz. 1663) Krajowa Rada Diagnostów  
Laboratoryjnych postanawia: 

§ 1
1. Osoby (wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały), które w dniu 
2 października 2003 r. zgodnie z art. 6 ustawy zmieniającej ustawę  
o diagnostyce laboratoryjnej posiadały uprawnienia do 
wykonywania czynności diagnostycznych, ale z uzasadnionych 
powodów nie zachowały 12 miesięcznego terminu określonego 
w art. 5 ust. 1 tej ustawy do wniesienia do Krajowej Rady 
Diagnostów Laboratoryjnych wniosku o wpis na listę diagnostów, 
mogą uzyskać wpis po dołączeniu do wniosku oświadczenia 
i dokumentów uzasadniających zwłokę. 
2. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ma prawo weryfikacji 

a) na rachunkach 
bieżących:

314.886,68 PLN

134.307,06 PLN

na 200531 grudnia w 2004Środki finansowe

b) lokata terminowa: 

RAZEM ŚRODKI 
PIENIĘŻNE: 

Razem w kasie

200.000,00 PLN 180.000,00 PLN 

579,62 PLN

składki członkowskie 
w kwocie 

1.545.00,00 PLN

1.516.987,91 PLN

1.437.587,91 PLN

na 2005w 2004 

Wpłaty za 
zaświadczenia dok. 
"Prawo Wykonywa-
nia Zawodu DL"

- wpłaty za zaświad-
czenie ew. Lab.

250.000,00 PLN51.200,00 PLN

10.000,00 PLN28.200,00 PLN

1.805.000,00 PLN

Lokata 
terminowa/odsetki 

1.516.987,91 PLN

13.593,78 PLN

na 2005w 2004 

RAZEM:

Aktywa przejęte na 
dzień 31 grudnia 
2003 r. Stan:

1.805.000,00 PLN1.530.581,69 PLN

na 2005w 2004 

1.805.000,00 PLN
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7. Koszty działalności statutowej wynoszą: - stopa kredytowa: 6.2 + 2% punktu powyżej stopy % Wiboru 

9. Koszty administracyjne:

7.a. Pozostałe koszty statutowe:

9.a. Pozostałe koszty  administracyjnych stanowią:

7.b. Usługi obce 

10. RAZEM KOSZTY: Wykazana w bilansie kwota różnicy w sumie 
80.576,55 PLN z nadwyżki przychodów nad wydatkami jest 
zobowiązaniem KIDL na dzień 31 grudnia 2004 rok, i dotyczą 
bieżącej działalności KIDL, w tym 34.470,00 PLN jest tytułem 8. Koszty wynikające z obsługi kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. 
ubezpieczenia diagnostów laboratoryjnych w trybie zawartej umowy na kwotę 1.000.000,00 PLN na zakup budynku i prawa użytkowania 
z T.U. HESTIA na podstawie porozumienia z MENTOR S.A. zostaniewieczystego działki : 

wynagrodzenia 
U. ZL/DZ uzyskane:

190.000,00 PLN

12.927,00 PLN

158.617,63 PLN 

na 2005w 2004 

wynagrodzenia 
etatowe z 
narzutami

opłaty i ubezpie-
czenia 

wynagrodzenie Biura 
Rachunkowego

320.000,00 PLN258.909,37 PLN

36.000,00 PLN28.535,80 PLN

5.000,00 PLN

delegacje służbowe 40.000,00 PLN41.100,00 PLN

Drukarnia 30.307,14 PLN 72.000,00 PLN

redakcja i kolportaż 
Gazety „Diag. Lab.”
 (wysyłka gazety 
„DL”)

66.113,00 PLN 80.000,00 PLN

szkolenia i konfe-
rencje

16.844,37 PLN 10.000,00 PLN

Podatki, taksa 
notarialna

16.687,04 PLN

szkolenia i konfe-
rencje

16.844,37 PLN 10.000,00 PLN

weksel + opłata 
waloryzacyjna

1.000,00 PLN

RAZEM: 631.041,25 PLN 753.000,00 PLN

wykonanie pieczątki 
(tłoczonej) i doku-
mentu „Prawo 
wykonywania 
zawodu”

2.000,00 PLN

0 PLN

0 PLN

na 2005w 2004 Zadania

opracowanie 
kodeksu etyki 
diagnostów 
laboratoryjnych

Działalność 
Wizytatorów

Druk dokumentu: 
„Prawo 
Wykonywania 
Zawodu” 10 000 
egzemplarzy

10.000,00 PLN6.500,00 PLN

- w pozycji  „Usługi 
obce -drukarnia”

1.880,00 PLN
Zaświadczenie

15.000,00 PLN

Działalność Sądu 
Dyscyplinarnego

15.000,00 PLN0 PLN

Działalność 
Rzecznika 
Odpowiedzialności 
Zawodowej

0 PLN 10.000,00 PLN

Działalność Komisji 
Rewizyjnej

0 PLN 5.000,00 PLN

RAZEM: 8.380,00 PLN 57.000,00 PLN

Razem (pozycja 7 
i 7a)

639.421,25PLN 810.000,00 PLN

telefony komórkowe 30.000,00 PLN

86.098,30 PLN

59.117.34 PLN

na 2005w 2004 usługi obce: 

Telefony stacjonarne

RAZEM:

usługi 
gastronomiczne 
dotyczą konferencji 
i posiedzeń KRDL 
oraz Prezydium 
KRDL i szkoleń 
(np.: warsztaty 
etyczne)

19.000,00 PLN18.979.96 PLN

5.000,00 PLN8.001,00 PLN

54.000,00 PLN

KREDYT 1.000.000 
PLN - odsetki

72.000,00  PLN

189.567,80 PLN

27.509, 00 PLN

na 2005w 2004  

Spłata kredytu

RAZEM:

Prowizja dla banku 
od zaciągnięcia 
kredytu

352.941,12 PLN147.058,80 PLN

0 PLN15.000,00 PLN

424.941,12 PLN

na 2005w 2004  

915.087,35 PLNRAZEM KOSZTY 
STATUTOWE:

1.288.941,12 PLN

RAZEM: 1.521.557.65 PLN 246.500,00 PLN

komputery i 
oprogramowanie

23.000,00 PLN35.387,00 PLN

koperty 3.000,00 PLN 4.000,00 PLN

Internet 2.900,60 PLN 3.500,00 PLN

remont i adaptacja 33.850,00 PLN 50.000,00 PLN

materiały 
remontowo-
budowlane i 
instalacje sanitarno-
grzewcze

38.000,00 PLN 24.000,00 PLN

związane z 
utrzymaniem biura 
KIDL wynoszą

115.000 PLN

1.366,40 PLN

122.000 PLN

na 2005w 2004  Zadania

zakup budynku 
i działki nierucho-
mości w prawie 
wieczystego 
użytkowania

monitoring lokalu 
Biura KIDL

czynsz za lokal 
Biura KIDL 
(ul. Białostocka 7)

2.134.010,00 PLN
w tym kredyt 

w banku BPPKO
1.000.000 PLN

0 PLN18.681,75 PLN

2.000,00 PLN6.126,90 PLN monitoring budynku 
przy ul. Konopacka 4 
-instalacja i obsługa

36.265,00 PLNmateriały biurowe 25.000,00 PLN

Inne: nagrody dla 
absolwentów, 
stypendia

10.000,00 PLN7.000,00 PLN

Razem koszty 
(pozycje 7, 7a, 8, 9, 
9a)

2.460.045,00 PLN 1.559.081,00 PLN

reprezentacja 
i reklama 

5.000,00 PLN

1.500,00 PLN

3.500,00 PLN

na 2005w 2004 Cele:

środki czystości

wydawnictwa 
prasowe

koszt art. 
spożywczych)

  2.500,00 PLN3.800,00 PLN

 3.000,00 PLN5.700,00 PLN

440,00 PLN300,00 PLNszkolenie BHP

1.600,00 PLNszkolenie 
pracowników: kursy 
przepisów prawa 
i księgowości oraz 
obsługa pieca grze-
wczego gazowego

1.000,00 PLN

  1.700,00 PLN

RAZEM: 16.400,00 PLN 13.640,00 PLN
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przelana na konto T.U. Hestia. Nadwyżka przychodów nad kosztami z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (tekst 
na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 314.886,68 PLN. jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144 poz. 1529) Krajowa Rada 

Diagnostów Laboratoryjnych uchwala co następuje: 11. W roku 2005 z wpływów ze składek członkowskich zostanie 
utrzymana: § 1
rezerwa przeznaczona na specjalizację w kwocie : 40.000,00 PLN, Podstawą powstania obowiązku opłacania składki członkowskiej na 

rzecz samorządu przez diagnostę laboratoryjnego jest uchwała rezerwa na zakup dodatkowego wyposażenia komputerowego oraz 
KRDL podjęta w sprawie wpisu diagnosty na listę diagnostów sprzętu audiowizualnego (laptopy, nagłośnienie) w kwocie: 
laboratoryjnych prowadzoną przez KRDL i uzyskanie stwierdzenia 25.000,00 PLN, 
prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. rezerwa dla najlepszych absolwentów oddziału analityki medycznej 

§ 2lub kierunku medycyny laboratoryjnej w kwocie: 10.000,00 PLN, 
rezerwa na zapomogi losowe dla członków Izby w kwocie: 36.000,00 Składkę w wysokości ustalonej uchwałą KRDL diagnosta 
PLN, laboratoryjny opłaca od miesiąca, w którym uchwała o wpisie na listę 

diagnostów laboratoryjnych została podjęta. 10% rezerwa od przychodu na bliżej nie przewidziane wydatki 
w kwocie: 150.700,00 PLN. § 3
12. Z rezerwy finansowej z 2004 roku kwota 200.000,00 PLN Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
zostanie z początkiem roku 2005 utrzymana, jako lokata 
zabezpieczająca spłatę kredytu i odsetek Uchwała Nr 73/2005 
13. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiło 10 osób, a na Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
koniec 2005 roku przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby. z dnia 25 lutego 2005 roku
14. Przewidywana stawka bazowa na rok 2005 stanowi kwotę zmieniająca uchwałę nr 63/2004 KRDL z dnia 17 grudnia 
2.000,00 PLN. 2004 r. dotyczącą załącznika do uchwały nr 54/2004 
15. Księgowość Izby prowadzona jest komputerowo, za pomocą w sprawie realizacji punktu 4 programu załącznika do 
programu finansowego, "RAKS" FIRMY MSM w Warszawie, uchwały nr 19/2002 I Krajowego Zjazdu Diagnostów 
z możliwością zmiany na program "Symfonia". W roku 2004 nie Laboratoryjnych dotyczącego ubezpieczenia diagnostów 
zmieniono zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wszystkie laboratoryjnych. 
dokumenty księgowe księgowane są zgodnie z zasadami § 1 
rachunkowości. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zmienia § 2 uchwały nr 
Załącznik nr 1a do uchwały nr 71/2005 KRDL z dnia 25 lutego 2005 63/2004 KRDL z dnia 17 grudnia 2004 r., który otrzymuje brzmienie: 
w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2005. "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku, tym samym 

BILANS za rok 2004 NIP: 113-23-94-634 wpłaty dokonane przez diagnostów, na rachunek KIDL, tytułem 
Szacunkowy rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2003 r. składki ubezpieczeniowej po dniu 17 grudnia 2004 r., są traktowane 
oraz na dn. 31.12.2004 r. jako wpłaty na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych za 

ubezpieczenie miesięczne, kwartalne, półroczne, na czas 
obowiązywania umowy z T.U. HESTIA. Szczegółowe warunki 
ubezpieczenia dla diagnostów i termin obowiązującej wpłaty, aby 
nabyć prawo do ubezpieczenia na dany okres, winny być 
przedmiotem obustronnych konsultacji, na które zainteresowane 
strony udzielą zgody." 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ (-)Czesław Głowniak        PREZES (-)Henryk Owczarek 

Opinie Prawne 
Radcy Prawnego KIDL

Opinia w sprawie wykonywania świadczeń 
diagnostycznych przez patomorfologów.

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U nr 
210 poz 2135/ świadczeniodawca POZ może zlecać podwykona-
wcom udzielanie określonych świadczeń diagnostycznych w ramach 
odrębnej zawartej z podwykonawcą umowy.
Podwykonawca będący lekarzem może wykonywać czynności 
diagnostyczne o ile spełnia wymogi określone w art. 6 pkt 2 ustawy 
o diagnostyce laboratoryjnej. Wymogiem tym jest posiadanie prawa 
wykonywania zawodu lekarza i specjalizacji I lub II stopnia 
w dziedzinie mającej zastosowanie w diagnostyce. Lekarze 
spełniający powyższe wymogi i prowadzący laboratoria w formie 
niepublicznych zoz powinni w trybie art. 10a ustawy o diagnostyce 
wnosić o wpis na listę diagnostów oraz na podstawie art. 19 zgłosić 
laboratorium do ewidencji KRDL.
Ponadto wyjaśniam, że czynnościami diagnostycznymi w świetle 
art. 2 ustawy o diagnostyce są wszelkie czynności w tym przepisie 
wyszczególnione, a określające właściwości chemiczne, fizyczne 
i biologiczne tkanek, płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin. Nie 
można więc uznać, że diagnostyka histopatologiczna i cytologiczna 
nie obejmuje tego zakresu i że laboratoria patomorfologiczne 
i histopatologiczne są wyłączone spod nadzoru KRDL.
28.04.2005 r.

Opinia w sprawie zatrudnienia pielęgniarki w laboratorium 
diagnostycznym.

Stosownie do § 7 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
3.03.2004 r. laboratorium diagnostyczne oraz pkt. 7-9 załącznika do 
tego rozporządzenia /Dz.U nr 43 poz 408/ osoba spełniająca wymogi 
kwalifikacyjne tj posiadająca wykształcenie średnie /w przypadku 
pielęgniarki szkołę medyczną pielęgniarska/ i pozostająca 
w zatrudnieniu w laboratorium w dniu wejścia w życie Sporządził:Kierownik Biura KIDL: Stanisław Krężel 
rozporządzenia oraz posiadająca prawo do wykonywania czynności 
diagnostycznych według przepisów dotychczasowych - zachowuje 

Uchwała Nr 72/2005 to prawo i nadal może być zatrudniona w laboratorium na 
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych stanowisku laboranta.

z dnia 25 lutego 2005 roku
Samodzielne wykonywanie czynności z zakresu serologii nie 

w sprawie ustalenia daty rozpoczęcia opłacania składki oznacza uprawnień do autoryzowania wyników badań. Autoryzacji 
członkowskiej na rzecz Korporacji przez osobę wpisaną na dokonuje zawsze diagnosta laboratoryjny.

listę diagnostów laboratoryjnych. 
28.04.2005 r.

Na podstawie art. 46, ust. 4, w związku z art. 47, pkt. 12 ustawy 

Kwota na rok 
2003

Wyszczególnienie Poz. Kwota na rok 
2004

1.879.000,00 Przychody z 
działalności statutowej 

A. 1.530.581,69

1.782.000,00 Składniki brutto 
określone statutem 

I. 1.437.587,91

97.000,00 Inne przychody II. 79.400.00 

Koszty realizacji zadań 
statutowych 

B. 915.087.35 

1.879.000,00  Zysk/Strata na 
działalności statutowej 

C. 615.494,34 

511.554,45 Koszty administracyjne D. 1.544.957,65 

60.088,50 Zużycie materiałów 
i energii 

I. 9.824,07 

99.021,20 Usługi obce II. 86.098,30 

299.208,02 Wynagrodzenia 
i narzuty na 

wynagrodzenia 

III. 446.062,80 

7.972,60 Amortyzacja IV. 27.050,00 

1.270,00 Podatki i opłaty V. 25.471,59

43.994,13 Pozostałe VI. 19.287,60

Pozostałe przychody 
operacyjne 

E. 

5.000.00 Pozostałe koszty 
operacyjne 

F. 8.200,00 

56,68  Przychody finansowe G. 13.593,78 

1,40 Koszty finansowe H. 

1.324.926,54 Zysk/Strata brutto na 
całokształcie 
działalności

I. 314.886,86 

Zyski i straty 
nadzwyczajne 

J. 

Zyski nadzwyczajne-
wielkość dodatnia 

I. 

Straty nadzwyczajne - 
wielkość ujemna

II. 11.087,69 

1.324.926,54 Zysk/Strata K. 314.886,86 
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Opinia w sprawie punktów poboru materiału do badań w laboratorium diagnostycznym.
23.05.2005 r.diagnostycznych.

Punkt pobrań materiału nie jest samodzielną jednostką 
Opinia w sprawie godzin pracy w zakładach opieki organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej, a jedynie częścią labora-

zdrowotnej.torium diagnostycznego. Do punktu pobrań stosuje się te same 
Rozdział 4 ustawy z dnia 30.08.1991 o zoz /Dz.U nr 91 poz 408 ze zm/ wymogi sanitarne i techniczne jak do jednostek organizacyjnych 
dotyczący czasu pracy pracowników zoz reguluje czas pracy we zoz i ich komórek.
wszystkich zakładach zarówno publicznych jak i niepublicznych gdyż W ramach praktyki indywidualnej lekarza, zgodnie z rozporzą-
nie zawiera zapisu ograniczającego te normy w zależności od rodzaju dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.11.2004 r. w sprawie wykazu 
zakładu. Zgodnie z art. 32g ust 1 ustawy o zoz czas pracy zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta 
pracowników z wyłączeniem pracowników technicznych, obsługi materiału do badań laboratoryjnych /Dz.U. nr 247 poz 2481/ - 
administracyjnej i gospodarczej wynosi 7 godzin 35 minut na dobę, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie przydatnej do 
przeciętnie 40 godzin na tydzień. Zmniejszony wymiar godzin wykonywania czynności diagnostycznych może pobierać materiał 
dotyczy określonych w tym przepisie komórek i jednostek do badań. Nie oznacza to jeszcze uprawnień do dokonywania 
organizacyjnych zoz .samych badań diagnostycznych, gdyż te mogą być wykonywane 
Technik analityki i diagnosta laboratoryjny zaliczani są do w laboratorium spełniającym wymogi określone w rozporządzeniu 
pracowników medycznych i ich czas pracy wynosi 7,35 godzin na Ministra Zdrowia z dnia 3.03.2004r /Dz.U. nr 43 poz 408/ i za-
dobę. Okres rozliczeniowy zgodnie z art. 32h ust. 1 wynosi 12 rejestrowanym zarówno w Urzędzie Wojewody i w KRDL jako 
tygodni. Sprawę dodatkowych dni wolnych od pracy regulują odrębne niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
przepisy oraz decyzje kierownictwa zoz. Nie było odrębnej regulacji 05.05.2005. r.
prawnej wskazującej, że dni 2.05 i 27.05 są wolne od pracy we 

Opinia w sprawie terminu ważności zaświadczenia wszystkich zakładach pracy.
30.05.2005 r.o wpisie do ewidencji laboratoriów diagnostycznych 

w KRDL.
Opinia w sprawie autoryzacji wyników badań Art. 19 ust. 6 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej zakreśla termin 

serologicznych przez diagnostę laboratoryjnego.14 dni na udostępnienie danych z ewidencji laboratoriów od dnia 
Zakres czynności diagnostycznych jest wskazany w art. 2 ustawy złożenia wniosku w tym zakresie.
o diagnostyce laboratoryjnej. Ustawa o publicznej służbie krwi /Dz.U Brak jest w ustawie przepisu ustalającego ważność zaświadczenia. 
nr 106 z 1997 r. poz 681 ze zm/ w art. 14 ust 2 wyłącza stosowanie jej Jednak na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
przepisów dot. pobierania krwi i oddzielania jej składników wobec z dnia 15.12.2004r w sprawie sposobu ogłaszania postępowania 
pobrań do celów diagnostycznych. Oznacza to, że ustawa o publicznej w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
służbie krwi ma zastosowanie wyłącznie do jednostek publicznej zdrowotnej przez NFZ /Dz.U. nr 273 poz 2719/ Komisja Konkurso-
służby krwi tj. regionalnych centrach krwiodawstwa i krwioleczni-wa może żądać dostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ctwa, Instytucie naukowo-badawczym oraz w Wojskowym Centrum ewidencji i oferent ma obowiązek dostarczyć taki dokument.
i Centrum MSWiA . Wymogi kwalifikacyjne dla osoby odpowiedzialnej 19.05.2005 r.
za przestrzeganie medycznych zasad pobierania krwi i oddzielanie jej 

Opinia w sprawie zwolnienia z opłacania składki składników określa art. 14a ust 2 ustawy o publicznej służbie krwi. 
członkowskiej na KIDL z powodu przejścia na emeryturę. Natomiast w art. 21 ust l pkt 2 tej ustawy wskazano, że do czynności 

Art. 12 ust 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wskazuje tylko na przetaczania krwi wymagane jest odbycie przez pielęgniarkę/położną 
sankcyjne przyczyny utraty prawa wykonywania zawodu. Brak jest odpowiedniego przeszkolenia w jednostkach organizacyjnych 
w ustawie o diagnostyce regulacji dot. zrzeczenia się tego prawa publicznej służby krwi. Obowiązek odbycia przeszkolenia nie dotyczy 
i wiążącego się z tym zrzeczeniem skreślenia z listy diagnostów. lekarzy zoz. Minister Zdrowia według art. 21 ust. 3 ustawy o publi-
Jednakże osoba, która nie zamierza w przyszłości wykonywać cznej służbie krwi ma delegację do wydania rozporządzenia 
zawodu diagnosty może złożyć pisemny wniosek o skreślenie jej określającego m.in. obowiązki kierownika zoz, nadzoru nad bankiem 
z listy diagnostów składając jednocześnie w KRDL dokument prawa krwi oraz stosowania leczenia krwią i jej składnikami w zoz. Tego 
wykonywania zawodu. Jest to zgodne z art. 65 ust 1 Konstytucji rozporządzenia jeszcze nie wydano.
Rzeczpospolitej Polskiej dot. realizacji praw podmiotowych. Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.11.2004 r. 
Po zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu i złożeniu w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych 
dokumentu stwierdzającego to prawo - były diagnosta nie może w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi /Dz.U nr 247 
posługiwać się tym tytułem ani wykonywać zawodu gdyż grozi to poz 2482/ ustala w załączniku kwalifikacje wymagane od tych osób 
sankcją z art. 71 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. przy przetaczaniu krwi, oddzielaniu jej składników i wydawaniu.
23.05.2005 r. Wymieniając poszczególne stanowiska w jednostkach publicznej 

służby krwi nie wskazano na wymóg posiadania dodatkowych 
Opinia w sprawie wpisu na listę diagnostów osób, które 

przeszkoleń z regionalnego centrum przez osoby posiadające 
aktualnie nie pracują w laboratorium diagnostycznym, 

określone prawo wykonywania zawodu medycznego. Dotyczy to 
jednak posiadają udokumentowany kilkuletni staż Pracy 

przede wszystkim lekarza i diagnosty laboratoryjnego.
w tych placówkach. Biorąc pod uwagę, że tylko pielęgniarki i położne dokonujące 

Art. 9 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej określa wymogi 
przetoczeń krwi mają ustawowy obowiązek odbyć przeszkolenie to 

dot. uzyskania prawa wykonywania zawodu diagnosty.
w świetle przepisów ustawy o publicznej służbie krwi i ustawy 

W pkt 2 tego ustępu wymienia się obowiązek złożenia dokumentu 
o diagnostyce laboratoryjnej brak uzasadnienia do wymogu 

potwierdzającego spełnienie wymogów wskazanych w art. 7 pkt 1-
posiadania przez diagnostów dodatkowych kursów kwalifikacyjnych.

5 tej ustawy, które to wymogi nie obejmują pracy w laboratorium 
Diagnosta nie posiadający dodatkowego zaświadczenia o odbytym 

diagnostycznym w chwili składania wniosku o wpis na listę 
szkoleniu w regionalnym centrum posiada kwalifikacje wynikające 

diagnostów. Wskazane punkty dotyczą posiadania odpowiednich 
z ustawy o diagnostyce do autoryzowania badań.

kwalifikacji zawodowych. Osoba spełniająca wymogi kwalifikacyjne Do chwili, gdy nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane 
i określone w art. 9 pkt 1 inne wymogi uzyskuje prawo z delegacji art.  21 ust 3 ustawy o publicznej służbie krwi nie ustali 
wykonywania zawodu diagnosty i dopiero wówczas może podjąć szczególnych wymagań dla diagnostów w tym zakresie - mogą oni 
pracę w laboratorium jako diagnosta. Jedynie w przepisach dokonywać tych autoryzacji.
przejściowych ustawy o diagnostyce laboratoryjnej w art. 73 ust. 2 03.06.2005 r.
i art. 74 wskazano, że osoba ubiegająca się o wpis na listę 

diagnostów, a nie pracująca aktualnie w laboratorium powinna Opinia w sprawie wykonywania testów diagnostycznych 
udokumentować nie przerwany okres pracy w laboratorium przez przez lekarza.
pięć lat lub przez dwa lata poprzedzające bezpośrednio złożenie Art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty /Dz.U nr 21 

wniosku o wpis na listę diagnostów. z 2002r poz 204/ wskazuje, że wykonywanie zawodu lekarza polega 
Reasumując jeżeli osoby wnioskujące o wpis na listę diagnostów na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez osobę posiadająca 
spełniają wymogi art. 7 pkt 1-5 i art. 9 ust 1 ustawy o diagnostyce wymagane kwalifikacje. Badania diagnostyczne wg art. 32 ustawy 
winny uzyskać wpis na listę i prawo wykonywania zawodu z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
diagnosty, i nie istotne jest czy w chwili złożenia wniosku pracują wanych ze środków publicznych /Dz.U nr 210 poz 2135/ są 
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świadczeniami zdrowotnymi. Natomiast według art. 2 pkt 1-4 I stopnia. Podane w piśmie (...) informacje dot. obecnego kierownika 

w związku z art. 6 pkt 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (...) nie dają podstaw do uznania jego prawa do czasowego 

czynności diagnostyczne /badanie materiału biologicznego zatrudnienia na tym stanowisku gdyż posiada on jedynie prawo 

pobranego od pacjenta i ocenę zgodności tkankowej/ może wykonywania zawodu diagnosty, ale nie spełnia wymogu 

wykonywać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie zatrudnienia w laboratorium od ponad roku od dnia wejścia w życie 

przydatnej do wykonywania tych czynności. powyższego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Należy więc przyjąć, 
Lekarz specjalista może zgodnie z rozporządzeniem Ministra że inny kandydat posiadający prawo wykonywania zawodu diagnosty 
Zdrowia z dnia 3.11.2004 r. /Dz.U. nr 247 poz. 2481/ pobrać od oraz posiadający specjalizację II stopnia z np. z mikrobiologii spełnia 
pacjenta każdy rodzaj materiału do badań. wymogi rozporządzenia o ile KRDL przyjmie, że specjalizacja 
Jeżeli czynność ma polegać wyłącznie na odczycie wyników testu z mikrobiologii może mieć zastosowanie w działalności np. 
na sprzęcie specjalnie do tego przystosowanym - nie oznacza to w pracowni patomorfologicznej. W przeciwnym razie dyrekcja może 
prowadzenia badań diagnostycznych. Badania diagnostyczne zatrudnić tę osobę jako pełniąca obowiązki kierownika do czasu 
w rozumieniu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej lekarz może wyłonienia w drodze konkursu osoby spełniającej wszystkie wymogi 
prowadzić jeżeli spełnia wymogi kwalifikacyjne i prowadzi rozporządzenia Ministra Zdrowia dot kwalifikacji kierownika 
laboratorium zarejestrowane w formie nzoz w KRDL i w Urzędzie laboratorium diagnostycznego. Odnośnie wieloletnich pracowników 
Wojewody. zatrudnionych w (...) na stanowisku laboranta, którzy nie posiadają 
03.06.2005 r.

średniego wykształcenia wskazuję, że rozporządzenie nie zawiera 

żadnych przepisów przejściowych dot. tej grupy zawodowej.
Opinia w sprawie łączenia prowadzenia niepublicznego 

Jednakże z uwagi na art. 8 Kodeksu pracy pracodawca nie może 
zoz - laboratorium diagnostycznego z pracą na etacie 

zastosować wobec nich sankcji polegającej na rozwiązaniu umowy o 
w innym laboratorium diagnostycznym będącym 

pracę lub zmiany stanowiska łączące się z utratą zarobków z powodu 
jednostka organizacyjna samodzielnego zoz.

braku określonego wykształcenia gdyż wymóg formalnego 
Art. 132 ust. 3 i art. 133 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

uzupełnienia tego wykształcenia przez osoby powyżej 50 roku życia, 
finansowanych ze środków publicznych /Dz.U. nr 210 poz 2135/ 

wykonujące w laboratorium prace porządkowe i pomocnicze, a nie 
wskazują, że świadczeniodawca który udziela świadczeń 

czynności stricte laboratoryjne w rozumieniu ustawy o diagnostyce 
zdrowotnych w ramach własnego NZOZ i ma zawartą umowę z NFZ 

byłoby naruszeniem zasad współżycia społecznego.
na pokrywanie kosztów tych świadczeń nie może zawrzeć odrębnej 

05.07.2005 r.
umowy z innym świadczeniodawcą mającym zawartą umowę z NFZ 

na te same świadczenia. Również samodzielny publiczny zoz nie Opinia w sprawie funkcjonowania laboratorium 
może zlecić wykonywania świadczeń diagnostycznych swojemu diagnostycznego.
pracownikowi w jego odrębnym NZOZ. 1. Zgodnie z art 17 ust 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, 
Dopuszczalne jest natomiast podpisanie przez SPZOZ lub POZ laboratorium jest zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 2 
umowy o tzw. podwykonastwo z diagnosta laboratoryjnym na ust. 1 pkt. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W związku z tym 
wykonywanie świadczeń diagnostycznych w jego NZOZ o ile ten na podstawie art. 8 ust 1 pkt. 7 tej ustawy osoba fizyczna ma prawo 
diagnosta nie jest jednocześnie pracownikiem tego SPZOZ. utworzyć zoz będący w strukturze niepublicznych zoz-ów, 
06.06.2005 r.

podlegający rejestrowi w Urzędzie Wojewody i w ewidencji KRDL. 

Technik analityki medycznej ma więc prawo utworzyć nzoz, będący 
Opinia w sprawie możliwości utraty prawa wykonywania 

laboratorium diagnostycznym ale ma obowiązek poza odpowiednią 
zawodu przez diagnostę zatrudnionego w NFZ.

rejestracją zatrudnić na stanowisku kierownika tego laboratorium Art. 12 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wskazuje 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Technik nie może być przyczyny utraty prawa wykonywania zawodu. Ponieważ katalog 
kierownikiem laboratorium.przyczyn w tym artykule jest zamknięty nie można go 
2. Jeżeli laboratorium prowadzone przez osobę fizyczną przed 

interpretować o rozszerzające. Przepis nie wskazuje na utratę 
wejściem w życie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej nie zostało 

prawa przez czasowe zaprzestanie wykonywania zawodu w wyniku 
zarejestrowane w obu rejestrach to na podstawie art. 6 ustawy z dnia 

podjęcia pracy w administracji jakichkolwiek jednostek związanych 
28.08.2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej /Dz.U. 

z ochroną zdrowia lub innej pracy.
nr 171 poz 1663/ nie może wykonywać czynności diagnostycznych do W opisanym przypadku diagnosta, który będzie miał przerwę 
dnia dokonania zarejestrowania we właściwych rejestrach. Nie w wykonywaniu zawodu ponad pięć lat będzie zobligowany zgodnie 
zastosowanie się do przepisów ustawy o diagnostyce i ustawy o zoz z art. 14 ust. 1 w/w ustawy do odbycia przeszkolenia na zasadach 
w zakresie rejestracji rodzi odpowiedzialność w/g art 71 ustawy określonych przez KRDL.
o diagnostyce i w/g przepisów o wykroczeniach. Kierowanie 14.06.2005 r.
laboratorium diagnostycznym będącym nzoz-em, utworzonym przez 

Opinia w sprawie dyżurów medycznych. osobę fizyczną nie posiadającą tytułu diagnosty i nie spełniającą 
Art. 32j ustawy o zoz nie wprowadza obowiązku pełnienia dyżurów dodatkowych wymogów kwalifikacyjnych określonych w §8 
medycznych a jedynie wskazuje, że pracownicy medyczni mający rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3.03.2004r w sprawie 
wyższe wykształcenie mogą być przez dyrekcję zoz zobowiązani do wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
ich pełnienia. Jest to więc uprawnienie pracodawcy do ustalenia diagnostyczne /Dz.U. nr 43 poz 408/ również stanowi naruszenie 
wobec konkretnego pracownika obowiązku, jeżeli jest to prawa i podlega odpowiedzialności z art. 71 ustawy o diagnostyce 
uzasadnione organizacją pracy i koniecznością zabezpieczenia laboratoryjnej.
prawidłowego funkcjonowania oddziału lub laboratorium szpitala. 3. Osoba, która posiada tytuł diagnosty ale nie posiada specjalizacji 
KRDL nie posiada żadnych uprawnień do ingerencji w sprawy lub posiada tylko specjalizację I stopnia w dziedzinie mającej 
organizacyjne SP ZOZ w tym do ustalania uprawnień do pełnienia zastosowanie w diagnostyce może zgodnie z §8 wyżej wskazanego 
dyżurów medycznych. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3.03.2004 r. - pełnić funkcję 
24.06.2005 r. kierownika laboratorium w okresie 4 lat od daty wejścia w życie tego 

rozporządzenia pod warunkiem, że była zatrudniona na tym 
Opinia w sprawie możliwości zatrudnienia na stanowisku 

stanowisku przez okres co najmniej roku od wskazanej daty.
kierownika laboratorium osoby nie posiadającej 

4.Ponieważ ustawa o diagnostyce laboratoryjnej w art. 71 ustala 
ukierunkowanej specjalizacji.

odpowiedzialność karną według przepisów o wykroczeniach za 
Art. 17 ustawy o diagnostyce w związku z § 6 i § 8 rozporządzenia 

wykonywanie czynności diagnostycznych bez uprawnień - osoby, 
Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać 

które powzięły wiadomość o działaniu osób nie posiadających 
medyczne laboratorium diagnostyczne /Dz.U. nr 43 z 2004 r. poz. 

uprawnień diagnosty a wydających autoryzowane badania lub 
408/ wskazują, że kierownikiem laboratorium jest diagnosta 

laboratorium nie posiadającego wpisu do ewidencji KRDL i nie 
posiadający specjalizację zgodna z profilem laboratorium. Przepis 

będącego nzoz-em czym naruszone zostały przepisy art. 16 i art. 17 
przejściowy ustala, że kierownikiem laboratorium może być do dnia 

ustawy o diagnostyce oraz art. 6 ustawy z dnia 28.08.2003r 
30.03.2007 r. diagnosta, który w chwili wejścia w życie 

nowelizującej ustawę o diagnostyce, zakazującego wykonywania
rozporządzenia był zatrudniony w tym laboratorium na stanowisku 

kierownika i nie posiada specjalizacji lub posiada specjalizacje tylko 
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czynności diagnostycznych do czasu uzyskania wpisu do 23 czerwca o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek 

odpowiednich ewidencji - powinny przekazać KRDL wszystkie Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczący dostępu lekarzy do zawodu 

informacje dot osób, adresów i ew. zakresu czynności diagnosty laboratoryjnego.
Trybunał orzekł, że wykonywanych z naruszeniem ustawy celem skierowania przez 
- art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce KRDL doniesienia do organów ścigania albo jeżeli na terenie 
laboratoryjnej jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. danego obszaru działa przedstawiciel KRDL przekazanie jemu tych 
32 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 informacji gdyż może on w imieniu samorządu dokonać takiego 
Konstytucji.doniesienia. Niezależnie od doniesienia do organów ścigania KRDL 
- art. 7 pkt 3 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej jest niezgodny może poinformować o praktykach zlecania przez lekarzy póz i n-zoz 
z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 32 badań w ramach tzw. podkontraktów z NFZ osobom i jednostkom 
ust. 1 Konstytucji, a także nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 nieuprawnionym.
Konstytucji.26.07.2005 r.
- Art. 10a ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej jest niezgodny 29.07.2005 r.
z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny 

Radca Prawny KIDL z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
Grażyna Filipowska-Kejna Przepisy uznane przez TK za niezgodne z Konstytucją tracą moc 
Nr rej.WA-1376 obowiązującą z dniem 30 czerwca 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawa o diagnostyce 

laboratoryjnej nie wskazuje precyzyjnie kto może zostać diagnostą 
W Y R O K ani nie określa kierunku studiów, których ukończenie umożliwiałoby 

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ubieganie się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych. Nie określa 
Warszawa, dnia 23 czerwca 2005 r. także warunków uzupełnienia wiedzy praktycznej i teoretycznej 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: w drodze uzyskania specjalizacji. Stwarza możliwość takiej 
Jerzy Ciemniewski - przewodniczący interpretacji, w myśl której diagnostą może zostać osoba uprawniona 
Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca

do wykonywania zawodu lekarza bez względu na to, w jakim 
Jerzy Stępień

charakterze i w jakim okresie pracowała w laboratorium, a więc nie 
Marian Zdyb

mająca odpowiedniego przygotowania do zawodu diagnosty. 
Bohdan Zdziennicki,

Formułując wymóg uzyskania tytułu zawodowego magistra ustawa protokolant: Krzysztof Zalecki, 
pomija lekarzy w tej grupie osób, które poprzez uzyskanie kwalifikacji po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu 
zawodowych w zakresie analityki medycznej w ramach kształcenia i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 23 czerwca 2005 r., 
podyplomowego mogą uzyskać dostęp do zawodu diagnosty. wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej o zbadanie zgodności: 
Trybunał podkreślił, że chodzi o jeden z najważniejszych zawodów art. 7 i art. 10a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 
medycznych. Przy tego rodzaju zawodach najistotniejsze jest to, aby laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083 ze zm.), w brzmieniu 
państwo precyzyjnie i jasno określało, kto może je wykonywać nie ustalonym przez ustawę z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy 
pozostawiając tej sprawy ani regulacjom szkół wyższych, ani tym o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 
bardziej samorządom zawodowym. Zatem to ustawa powinna 171, poz. 1663), z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 65 ust. 1 
w sposób jasny, precyzyjny i przewidywalny zarówno dla pacjentów Konstytucji,
jak i potencjalnych kandydatów do zawodu mówić, kto może zostać o r z e k a:
diagnostą, formułując takie wymagania, które są niezbędne dla I. 
zapewnienia najwyższego poziomu fachowości badań 1. Art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 
i bezpieczeństwa pacjentów. laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) jest niezgodny 
TK uznał, że zachodzi potrzeba całościowego, precyzyjnego z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji 
i przemyślanego uregulowania zasad dostępu do zawodu diagnostyRzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 
 i dlatego odroczył wejście w życie wyroku o rok. Konstytucji. 
Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski, 2. Art. 7 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 
a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.65 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 32 
Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu ust. 1 Konstytucji, a także nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 
w Dzienniku Ustaw.Konstytucji. 
Prasa:3. Art. 10a ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z 
Rzeczpospolita, nr 146, 24 czerwca 2005 r.art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z 
Lekarz diagnostą laboratoryjnym. -J.t.p.art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
Gazeta Prawna, nr 122, 24 czerwca 2005 r.II. 
Dominika Sikora: Nie każdy lekarz może być diagnostą. Przepisy wskazane w części I tracą moc obowiązującą z dniem 30 

czerwca 2006 r.
INFORMACJA Ponadto   p o s t a n a w i a:

dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 
o niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, 

o diagnostyce laboratoryjnej.z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2005 r. orzekł, że 

1070) umorzyć postępowanie w przedmiocie kontroli zgodności: 
art. 7 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 10a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej a) art. 7 pkt 1 i 4-5 oraz art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
są niezgodne z art. 65 ust 1w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 65 ust. 1 Konstytucji ze względu 
Trybunał nie stwierdził natomiast, że powyższe artykuły ustawy 

na niedopuszczalność orzekania,
o diagnostyce laboratoryjnej są niezgodne z art. 31 ust. 3 Konstytucji. b) art. 10a ust. 1 ustawy powołanej w punkcie a z art. 32 ust. 1 
Trybunał Konstytucyjny zakreślił ustawodawcy termin do 30 czerwca 

w związku z art. 65 ust. 1 Konstytucji ze względu na zbędność 
2006 r. w celu doprecyzowania zapisów ustawy o diagnostyce 

orzekania. 
laboratoryjnej i uznał, że do tego dnia mają zastosowanie regulacje Jerzy Ciemniewski
dotychczasowe. Teresa Dębowska-Romanowska 
W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, że zapisy Jerzy Stępień
art. 7 pkt. 2 i pkt. 3 nie wskazują w sposób jasny i precyzyjny jakie Marian Zdyb
kwalifikacje powinna posiadać osoba uprawniona do wykonywania Bohdan Zdziennicki
zawodu diagnosty laboratoryjnego, a w art. 10a nie ustalono 

precyzyjnie jakie warunki powinien spełniać lekarz, który zamierza Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej dostępu 
jednocześnie wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego. lekarzy do zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Zakwestionowanie konstytucyjności powyższych artykułów ustawy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności zaskarżonych 
o diagnostyce laboratoryjnej ma na celu nie ułatwienie dostępu do przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Stwierdził, że 
wykonywania zawodu diagnosty na ogólnych zasadach swobodyustawa stwarza możliwość takiej interpretacji, w myśl której 
i wolności wyboru zawodu i miejsca pracy, ale zgodnie z art. 31 ust 3 diagnostą może zostać osoba nie mająca odpowiedniego 
Konstytucji ograniczenie w formie ustawowej korzystania z tych przygotowania do tego zawodu, z drugiej zaś strony nie daje 
wolności dla zapewnienia ochrony zdrowia przy wykonywaniu zawodurękojmi, że osoby przygotowane do zawodu będą mogły bez 

przeszkód być wpisane na listę diagnostów.
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przy wykonywaniu zawodu diagnosty laboratoryjnego określonego prowadzącą działalność dydaktyczną i badawcza w dziedzinie nauk 

przez Trybunał Konstytucyjny jako jednego z najważniejszych medycznych. 
4) kościół lub związek wyznaniowy. zawodów medycznych.
5) pracodawcę, Wyrok Trybunału konstytucyjnego nie daje też podstaw do 
6) fundacje, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowa-interpretacji przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej 
rzyszenie. w kierunku swobodnego wykonywania przez lekarzy czynności 
7) inną krajową albo zagraniczną osób? prawną lub osobę fizyczną diagnostycznych, gdyż nie został zakwestionowany art. 6 pkt. 2 
z zastrzeżeniem ust. 1a. ustawy o diagnostyce wskazujący, że czynności diagnostyczne 
8) spółkę nie mającą osobowości prawnej. może wykonywać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie 
1a. Zakładu opieki zdrowotnej nie może utworzyć samodzielny przydatnej do wykonywania czynności diagnostycznych. 
publiczny zakład opieki zdrowotnej.Przeciwnie - Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku 
2. Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki 

wskazał, że uściślenie wymogów kwalifikacyjnych dla lekarzy ma 
zdrowotnej utworzony przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3a. 

zapobiec możliwości wykonywania przez nich czynności 
3. Niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki 

diagnostycznych bez odpowiedniego przygotowania do zawodu. 
zdrowotnej utworzony przez instytucje i osoby, o których mowa w 

ust. 1 pkt 4-8. 
Radca Prawny

4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3. tworzące zakład opieki 
Grażyna Filipowska-Kejna

zdrowotnej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim Nr rej. WAR 1376 
pracownikom, są pracodawcami w rozumieniu ust. 1 pkt 5. 05.07.2005 r.
Nie ma więc przeszkód prawnych. aby na podstawie ust. 7 osoba 

fizyczna utworzyła niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. który W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wpisu do 
udzielałby świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki rejestru wojewody medycznych laboratoriów diagnosty-
laboratoryjnej. cznych przedstawiamy korespondencję kierowaną do 
Natomiast art. 1 ww. ustawy stanowi, ze zakład opieki zdrowotnej Ministra Zdrowia oraz odpowiedź w przedmiotowej 
jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków sprawie. 
majątkowych utworzonym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i PT Marek Balicki 
promocji zdrowia Minister Zdrowia
Zakład opieki zdrowotnej może rozpocząć działalność dopiero po W związku z licznymi kontrowersjami dotyczącymi wpisywania do 
uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (art.. 12), rejestru wojewody medycznych laboratoriów diagnostycznych 
a podstawa wpisu do rejestru jest stwierdzenie przez organ niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwracam się 
prowadzący rejestr, że zakład opieki; zdrowotnej spełnia wymagania z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w poniżej 
określone w art. 9-11 ustawy. przedstawionej kwestii. 
Dyrektor Zgodnie z art. 17 ustawy z 27 lipca 2001 roku o diagnostyce 
Departamentu Organizacji laboratoryjnej (DZ.U. z 2001 roku, Nr 100, póz. 1083 z późn. zm.) 
Ochrony Zdrowia laboratorium jest zakładem opieki zdrowotnej. Laboratorium może 
Piotr Warczyńskibyć także jednostką organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej, 
05.05.2005 rjednostki badawczo-rozwojowej albo wyższej uczelni medycznej. 

Status zakładu opieki zdrowotnej laboratorium uzyskuje z chwilą 
PT Marek Balicki 

wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 
Minister Zdrowia

Wojewodów (ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykazu badań 

zdrowotnej - Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Tym samym 
diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń 

laboratorium, musi uzyskać wpis do rejestru wojewody. 
zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, uprzejmie 

W obecnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne funkcjonowanie 
proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w następującej kwestii.

medycznego laboratorium diagnostycznego tylko i wyłącznie na Na podstawie delegacji z art. 54 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2003 roku 
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
Dodatkowo, zgodnie z art. 19 ust. 2 podmiot, który prowadzi (Dz.U. Nr 45, póz 391) wydane zostało przez Ministra Zdrowia 
laboratorium, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wpis rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych 
laboratorium do ewidencji. Ewidencja prowadzona jest przez niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie 
Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. podstawowej opieki zdrowotnej. W ustawie z 27 sierpnia 2004 roku 
W celu uzyskania statusu zakładu opieki zdrowotnej osoby, które 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
dotychczas prowadziły działalność gospodarczą i wykonywały 

publicznych (Dz.U. Nr 210, póz. 2135) nie znalazła się delegacja do 
czynności diagnostyki laboratoryjnej złożyły wnioski o wpis do 

wydania takiego rozporządzenia. W opinii Krajowej Izby Diagnostów 
rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 

Laboratoryjnych kwestie te powinny być umieszczone 
wojewodę. W części województw odmówiono dokonania wpisu do 

w rozporządzeniu określającym zakres zadań lekarza, pielęgniarki 
rejestru wskazując, że zgodnie z art. 2 ustawy o zakładach opieki 

i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do wydania którego 
zdrowotnej zakładem jest ?zespół osób". W opinii Krajowej Izby 

Minister Zdrowia obowiązany jest na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy.
Diagnostów Laboratoryjnych takie stanowisko jest bezpodstawne. Wobec powyższego bardzo proszę o informacje jaki jest stan prac nad 
Zgodnie bowiem z art. 8 ww. ustawy zakład opieki zdrowotnej może tym rozporządzeniem i czy rozważane jest umieszczenie w tym 
być utworzony m.in. przez osobę fizyczną, co jak się wydaje rozporządzeniu wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy 
wskazuje na możliwość utworzenia zakładu opieki zdrowotnej udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki 
przez jedna osobę. Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą zdrowotnej.
prośba o wskazanie, czy możliwe jest utworzenie niepublicznego Z poważaniem
zakładu opieki zdrowotnej przez jedną osobę?  Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Z poważaniem (-) Henryk Owczarek.
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
(-) Henryk Owczarek KOMUNIKAT z Konferencja Prodziekanów Oddziałów 

Analityki Medycznej w Polsce 
Odpowiedź MZ 

Pan Na posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie KIDL przy 
Henryk Owczarek ul. Konopackiej 4 w Warszawie w dniu 28 czerwca 2005 r., po dyskusji 
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych nad warunkami prowadzenia podyplomowych studiów zawodowych, 

Odpowiadając na pismo z dnia 5 kwietnia 2005 r. znak: L.dz. postanowiła kontynuować starania u Władz właściwych Uczelni 
198/04/05 uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Medycznych o uruchomienie w roku 2006 zawodowego kształcenia 
Zgodnie z art. S ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 podyplomowego w zakresie analityki medycznej dla absolwentów 
sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 91. poz. 408 z późn. zm.) zakład opieki innych kierunków studiów.
zdrowotnej może być utworzony przez: 
1) ministra lub centralny organ administracji rządowej. Przewodniczący Konferencji Prodziekanów OAM w Polsce
2) wojewodę. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie 
3) jednostkę samorządu terytorialnego. Prof. dr hab. farm. Jan Pachecka 
3a) państwową uczelnie medyczną lub państwową uczelnie  



Dz.U.04.144.1529 Gospodarczym uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny 
z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. 
tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna;  o diagnostyce laboratoryjnej 
5)  posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego ( t e k s t      j e d n o l i t y ) 
nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie Rozdział 1 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - Przepisy ogólne 
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym innym niż Art. 1.
Rzeczpospolita Polska uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą Ustawa określa: 
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach 1) zasady i warunki wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej 
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów w medycznym laboratorium diagnostycznym;  
regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 2)  zasady i warunki wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;  
190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).  

3)  zasady organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.  
Art. 7a. 

Art. 1a.
1. Kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7 pkt 2, przeprowadzają 

Medyczne laboratorium diagnostyczne, zwane dalej "laboratorium", 
szkoły wyższe, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, 

wykonuje badania in vitro materiału biologicznego. 
zwane dalej "jednostkami szkolącymi".   

Art. 2. 
2. Kształcenie podyplomowe może być prowadzone w trybie: dziennym, 

Czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują: 
wieczorowym, zaocznym lub mieszanym, na podstawie programu nauczania 

1)  badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, opracowanego przez zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego 
chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, do spraw zdrowia.   
wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych 

3. Program nauczania opracowany jest na podstawie standardów nauczania, 
i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;  

o których mowa w art. 4a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. 
2)  mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.), dla kierunku 
wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych analityka medyczna.   
i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;  

4. Egzamin, o którym mowa w art. 7 pkt 2, organizuje jednostka szkoląca, 
3)  działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej;  a przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez kierownika 
4)  wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, o których jednostki szkolącej.   
mowa w pkt 1-3, oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku 5. Koszty kształcenia podyplomowego i egzaminu ponosi osoba odbywająca 
badań;  kształcenie podyplomowe.   
5)  działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną w dziedzinie diagnostyki 6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 
laboratoryjnej.  

1)  sposób opracowania programu nauczania, o którym mowa w ust. 2, ze 
Art. 3. szczególnym uwzględnieniem składu zespołu ekspertów powołanego do 

(uchylony). opracowania programu;  
Art. 4. 2) sposób i tryb odbywania kształcenia podyplomowego oraz wzór 

Tytuł zawodowy "diagnosta laboratoryjny" podlega ochronie prawnej. dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomowego, ze szczególnym 
Art. 5. uwzględnieniem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, zakresu 

1. Diagności laboratoryjni zorganizowani są na zasadach samorządu oraz form zdobywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, 
zawodowego, zwanego dalej "samorządem".   czasu odbywania kształcenia podyplomowego i wykonywania nadzoru nad 
2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega jego merytoryczną realizacją;  
wyłącznie przepisom ustawy.   3) sposób przeprowadzania egzaminu oraz wzór zaświadczenia 
3. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, potwierdzającego zdanie egzaminu, ze szczególnym uwzględnieniem składu 
jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, z siedzibą w Warszawie.   komisji egzaminacyjnej oraz wymagań dotyczących egzaminu.  
4. Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje minister właściwy do spraw Art. 8. 
zdrowia w zakresie i formach określonych niniejszą ustawą. 1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych prowadzi listę diagnostów 

Rozdział 2 laboratoryjnych oraz na wniosek zainteresowanego podejmuje w drodze 
Uprawnienia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej uchwały decyzję o wpisie.   

Art. 6. 2. Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych obejmuje: 
Osobą uprawnioną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej 1)  numer i datę wpisu;  
jest: 2)  nazwisko, imię lub imiona, datę urodzenia, numer PESEL lub - gdy ten 
1)  diagnosta laboratoryjny;  numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego 
2)  osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację dokumentu potwierdzającego tożsamość;  
w dziedzinie przydatnej do wykonywania czynności diagnostyki laborato- 3)  adres zamieszkania;  
ryjnej.  4)  numer prawa wykonywania zawodu.    

Art. 6a. 3. Diagnosta laboratoryjny jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę 
1. Osobą uprawnioną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, Diagnostów Laboratoryjnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest również osoba posiadająca: w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 
1)  tytuł zawodowy technika analityki medycznej;  Art. 9. 
2)  tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna;  1. Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego stwierdza 
3)  tytuł zawodowy magistra na kierunku innym niż określony w art. 7 pkt 1 - Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, która 
przydatnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.    złożyła: 
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonują samodzielnie 1)  wniosek o wydanie prawa wykonywania zawodu diagnosty 
czynności diagnostyki laboratoryjnej, o których mowa w art. 2 pkt 1-3, a laboratoryjnego;  
czynności, o których mowa w art. 2 pkt 4, pod nadzorem diagnosty 2)  dokument stwierdzający spełnienie jednego z wymagań, o których mowa 
laboratoryjnego.   w art. 7 pkt 1-5;  
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykonują wszystkie czynności 3)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;  
diagnostyki laboratoryjnej pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego. 4)  zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu 

Art. 6b. diagnosty laboratoryjnego.    
1. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 6 i 6a, w zależności od 2. Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego stwierdza 
posiadanych kwalifikacji zawodowych, mogą wykonywać zabiegi i czynności Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w odniesieniu do osoby 
polegające na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych.   niebędącej obywatelem polskim, która: 
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 1)  złożyła dokumenty, o których mowa w ust. 1;  
Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady 2)  włada językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu 
Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zabiegów diagnosty laboratoryjnego w mowie i w piśmie, potwierdzonym urzędowym 
i czynności, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności dokumentem wydanym na podstawie odrębnych przepisów, z zastrze-
bezpieczeństwo pacjenta oraz kwalifikacje zawodowe osób uprawnionych do żeniem ust. 3.    
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej. 3. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Art.. 7. państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
Diagnostą laboratoryjnym jest osoba wpisana na listę diagnostów (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
laboratoryjnych, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada wystarczającym dokumentem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest 
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie 
laboratoryjnego, wykonuje zawód w laboratorium oraz spełnia jeden niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
z warunków:  Art. 10. 
1) ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł 1. Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 
zawodowy magistra;   7, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje, w terminie 3 
2) ukończyła studia wyższe na kierunku innym niż określony w pkt. 1, miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów, uchwałę w sprawie 
przydatnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, i uzyskała stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu na listę diagnostów 
tytuł zawodowy magistra oraz w ramach kształcenia podyplomowego laboratoryjnych oraz wydaje dokument "Prawo wykonywania zawodu 
uzyskała kwalifikacje zawodowe w zakresie analityki medycznej diagnosty laboratoryjnego". 
potwierdzone egzaminem;  2. Do uchwał, o których mowa w ust. 1, art. 10a ust. 2, art. 12 oraz art. 15, 
3) ukończyła studia wyższe na kierunku innym niż określony w pkt. 1 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 
i uzyskała na dotychczasowych zasadach specjalizację I lub II stopnia 3. Na uchwały, o których mowa w ust. 2, służy skarga do sądu 
w dziedzinie mającej zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej;  administracyjnego.   
4)  posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii 4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 
Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności 
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze dane dotyczące diagnosty laboratoryjnego oraz posiadanych przez niego
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kwalifikacji i informacji odnoszących się do wykonywania zawodu. komisję lub gdy Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, na podstawie 
wyników postępowania wyjaśniającego, uzna, że dalsze wykonywanie Art. 10 a. 
zawodu diagnosty laboratoryjnego lub ściśle określonych czynności 1. Osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza i wykonują 
diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego grozi zawód w laboratorium, mogą być na swój wniosek wpisane na listę 
niebezpieczeństwem dla pacjentów, Krajowa Rada Diagnostów diagnostów laboratoryjnych. Przepis art. 10 stosuje się odpowiednio.   
Laboratoryjnych podejmuje uchwałę o zawieszeniu diagnosty 2. Wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych osób, o których mowa w ust. 1, 
laboratoryjnego w prawie wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego dokonuje się po złożeniu dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza". 
albo o ograniczeniu wykonywania ściśle określonych czynności diagnostyki Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje uchwałę o wpisie na 
laboratoryjnej do czasu zakończenia postępowania.   listę w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów i 
5. Diagnosta laboratoryjny, w stosunku do którego podjęto uchwałę, o której powiadamia o tym właściwą okręgową izbę lekarską. 
mowa w ust. 3 i 4, może wystąpić do Krajowej Rady Diagnostów Art. 10b. 
Laboratoryjnych o uchylenie uchwały, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych poprzedza złożenie przez 
lub ograniczenia, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od podjęcia wnioskodawcę ślubowania. 
uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.   Art. 11. 
6. (Uchylony).   1. Rota ślubowania składanego przez diagnostę laboratoryjnego ma 
7. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-5, jest poufne.   następujące brzmienie: "Ślubuję uroczyście, że jako diagnosta 
8. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady laboratoryjny będę wykonywał czynności diagnostyki laboratoryjnej z całą 
Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb sumiennością i rzetelnością, zgodnie z najlepszą wiedzą, zgodnie z prawem i 
powoływania i organizację komisji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb prawami pacjenta «Salus aegroti suprema lex» i zasadami etyki zawodowej. 
orzekania o niezdolności do wykonywania czynności diagnostyki Poznane w związku z wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej 
laboratoryjnej ze względu na stan zdrowia. fakty i informacje zachowam w tajemnicy w zakresie określonym przepisami 

Rozdział 3 prawa."   2. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi 
Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnejdopomóż Bóg".   3. Ślubowanie odbiera Prezes Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych. Ślubowanie może być również złożone w formie pisemnej. Art. 16.
Art. 12. Czynności diagnostyki laboratoryjnej przeprowadzane przez diagnostę 

laboratoryjnego wykonywane są w laboratorium. 1. Diagnosta laboratoryjny traci prawo wykonywania zawodu i zostaje 
skreślony z listy diagnostów laboratoryjnych na mocy uchwały Krajowej Art. 17. 
Rady Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku: 1. Laboratorium jest zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy 
1)  ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego;  z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 

408, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.  2)  pozbawienia praw publicznych;  
 2. Laboratorium może być także jednostką organizacyjną zakładu opieki 3)  orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o zakazie 
zdrowotnej, jednostki badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 wykonywania zawodu;  
lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, 4)  utraty przez lekarza wpisanego na listę diagnostów laboratoryjnych 
poz. 388, z późn. zm.) albo wyższej uczelni medycznej.   prawa wykonywania zawodu lekarza.    
3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 2. W przypadku utraty przez lekarza wpisanego na listę diagnostów 
Diagnostów Laboratoryjnych, określa, w drodze rozporządzenia, laboratoryjnych prawa wykonywania zawodu lekarza właściwa okręgowa 
wymagania, jakim powinno odpowiadać laboratorium, ze szczególnym izba lekarska powiadamia o tym Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.   
uwzględnieniem wymagań fachowych wobec personelu i kierownika 3. W przypadku śmierci diagnosty laboratoryjnego następuje skreślenie 
laboratorium, warunków sanitarnych pomieszczeń i urządzeń.   diagnosty laboratoryjnego z listy, o której mowa w ust. 1. 
4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Art. 13.
Diagnostów Laboratoryjnych, może określić, w drodze rozporządzenia, 1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych jest uprawniona do kontroli i 
standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikro-oceny wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę 
biologicznych, w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości czynności laboratoryjnego. Kontrolę przeprowadzają i oceny dokonują wizytatorzy 
diagnostyki laboratoryjnej. powołani przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych spośród 

Art. 18. diagnostów laboratoryjnych.   
Uprawnienia do kierowania laboratorium mają osoby posiadające prawo 2. Wizytatorzy są uprawnieni w szczególności do: 
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. 1)  wizytowania pomieszczeń laboratorium;  

Art. 19. 2)  obserwowania sposobu wykonywania czynności diagnostyki labora-
1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych prowadzi ewidencję toryjnej;  
laboratoriów, zwaną dalej "ewidencją".   3)  żądania informacji, wyjaśnień i udostępnienia dokumentacji medycznej;  
2. Podmiot, który prowadzi laboratorium, jest obowiązany wystąpić 4)  wydawania zaleceń powizytacyjnych.    
z wnioskiem o wpis laboratorium do ewidencji.   3. Wizytator ma obowiązek przedstawić diagnoście laboratoryjnemu, o 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: którym mowa w ust. 1, a także do wiadomości kierownikowi laboratorium 
1)  pełną i skróconą nazwę laboratorium, jego siedzibę i adres;  protokół z wizytacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
2)  nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, siedzibę i adres podmiotu, przeprowadzenia wizytacji.   
który prowadzi laboratorium, oraz numer w rejestrze przedsiębiorców albo w 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mających wpływ na wyniki 
innym właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej.    badań diagnostycznych wizytator powiadamia właściwego wojewodę. 
4. Wpis do ewidencji zawiera dane, o których mowa w ust. 3.   Art. 14. 
5. Dane wpisane do ewidencji są jawne.   1. Diagnosta laboratoryjny, który nieprzerwanie nie wykonywał czynności 
6. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych udostępnia dane z ewidencji diagnostyki laboratoryjnej przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć 
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. ich wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia o tym Krajowej Rady 

Diagnostów Laboratoryjnych i odbycia przeszkolenia. Tryb i zakres Art. 20.
przeszkolenia ustala Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.   Podmiot, który utworzył lub zlikwidował laboratorium w trybie przepisów 
2. Koszt przeszkolenia teoretycznego ponosi diagnosta laboratoryjny.   ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w terminie 14 dni od daty 

odpowiedniego wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, składa 3. Warunki odbywania przeszkolenia praktycznego, w tym sposób jego 
wniosek o wpis lub wykreślenie z ewidencji. finansowania, określa umowa o szkolenie zawarta między diagnostą 

laboratoryjnym a podmiotem prowadzącym przeszkolenie praktyczne.   Rozdział 4 
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób, które nabyły prawo do Obowiązki i prawa diagnosty laboratoryjnego 
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w innych niż Art. 21. 
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do postępowania zgodnego ze 
państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu wskazaniami wiedzy zawodowej, z zasadami etyki zawodowej oraz 
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. z należytą starannością. 

Art. 15. Art. 22. 
1. Jeżeli Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych stwierdzi, że istnieje Diagnosta laboratoryjny może przeprowadzić zabiegi i czynności diagnostyki 
uzasadnione podejrzenie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do laboratoryjnej po wyrażeniu zgody przez pacjenta, z zastrzeżeniem art. 23, 
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego lub ograniczenia 24 i 25. 
w wykonywaniu ściśle określonych czynności diagnostyki laboratoryjnej ze Art. 23. 
względu na stan zdrowia, powołuje komisję złożoną z lekarzy specjalistów 1. Jeżeli pacjent jest niepełnoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia 
z odpowiednich dziedzin medycyny. Komisja ta wydaje orzeczenie zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy 
w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest 
zawodu diagnosty laboratoryjnego albo ograniczenia wykonywania ściśle niemożliwe - zgoda sądu opiekuńczego.   
określonych czynności diagnostyki laboratoryjnej.   2. W przypadku osoby, o której mowa w ust. 1, zgodę na przeprowadzenie 
2. Diagnosta laboratoryjny ma obowiązek stawienia się przed komisją, zabiegów i czynności może wyrazić także opiekun faktyczny.   
o której mowa w ust. 1, i poddania się niezbędnym badaniom.   3. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej zgodę wyraża przedstawiciel 
3. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, na podstawie orzeczenia ustawowy tej osoby. Jeżeli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem 
komisji o niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania zawodu wypowiedzieć opinię w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie 
lub ograniczenia wykonywania określonych czynności diagnostyki zgody tej osoby.   
laboratoryjnej, podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania 4. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda.   
zawodu diagnosty laboratoryjnego na okres trwania niezdolności albo 5. Jeżeli jednak niepełnoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasno-
o ograniczeniu wykonywania określonych czynności diagnostyki wolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz 
laboratoryjnej na okres trwania niezdolności. Diagnosta laboratoryjny, dysponujący dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się zabiegowi 
o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniu i czynnościom diagnostyki laboratoryjnej, poza zgodą jego przedstawiciela 
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w czasie rozpatrywania jego ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez 
sprawy.   nich zgody wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.
4. Jeżeli diagnosta laboratoryjny odmawia poddania się badaniu przez 
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6. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielenia zgody na i maksymalnej liczby osób, które mogą zostać przyjęte na specjalizację,
wykonywanie zabiegów i czynności diagnostyki laboratoryjnej jest sąd, b) organizację specjalizacji, w tym harmonogram zajęć teoretycznych i staży 
w którego okręgu zabiegi te i czynności mają być wykonane. kierunkowych,

Art. 24. c) prawa i obowiązki osób uczestniczących w specjalizacji, ze szczególnym 
Zgoda osób, o których mowa w art. 22 i 23, może być wyrażona ustnie albo uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w umowie podpisywanej z 
nawet przez takie ich zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości osobą uczestniczącą w specjalizacji,
wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez diagnostę d) szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów 
laboratoryjnego zabiegom i czynnościom. staży kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia 

Art. 25. teoretyczne i praktyczne.    
Zgoda osób, o których mowa w art. 22 i 23, nie jest wymagana w przypadku 2. Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje zespół ekspertów w celu 
wykonywania przez diagnostę laboratoryjnego czynności i zabiegów wydania opinii o spełnieniu, przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
przeprowadzanych na zlecenie lekarskie. warunków niezbędnych do realizacji stażu kierunkowego.   

Art. 26. 3. Obsługę organizacyjną oraz finansowanie prac zespołu zapewnia Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej "Centrum".   1. Wykonywanie zabiegów i czynności diagnostyki laboratoryjnej bez zgody 

pacjenta jest dopuszczalne, jeżeli konieczne jest niezwłoczne 4. Nadzór nad specjalizacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.   
przeprowadzenie badań diagnostycznych, a ze względu na stan zdrowia lub 5. Minister właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzać kontrolę 
wiek pacjent ten nie może wyrazić zgody, a nie ma możliwości porozumienia i wydawać zalecenia pokontrolne dotyczące oceny zgodności realizacji 
się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.   specjalizacji ze standardami kształcenia specjalizacyjnego, programem 

specjalizacji, oceny prawidłowości prowadzonej dokumentacji i badania 2. Decyzję o podjęciu zabiegów i czynności diagnostyki laboratoryjnej 
opinii osób odbywających specjalizację.   w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, diagnosta laboratoryjny 

podejmuje na pisemne zlecenie lekarza leczącego pacjenta, odnotowane 6. Jeżeli specjalizacja jest prowadzona z naruszeniem standardów 
w dokumentacji medycznej pacjenta. kształcenia specjalizacyjnego, o których mowa w ust. 1, minister właściwy 

do spraw zdrowia, w drodze decyzji, zawiesza uprawnienie szkoły wyższej do Art. 27. 
prowadzenia specjalizacji. W decyzji minister właściwy do spraw zdrowia Diagnosta laboratoryjny bierze udział w postępowaniu diagnostycznym, 
określa termin, w którym uczelnia jest obowiązana spełnić warunki do profilaktycznym i monitorowaniu terapii. O ostatecznym zestawie zleconych 
przywrócenia zawieszonego uprawnienia.   badań decyduje prowadzący terapię lekarz. 
7. W okresie zawieszenia uprawnienia szkoła wyższa wstrzymuje nabór na Art. 28. 
specjalizację.   1. Diagnosta laboratoryjny ma prawo odmówić wykonania zlecenia 
8. Przywrócenie zawieszonego uprawnienia następuje w drodze decyzji lekarskiego, jeżeli wykonanie tego zlecenia może zagrozić życiu lub zdrowiu 
ministra właściwego do spraw zdrowia. pacjenta, chyba że po zwróceniu lekarzowi uwagi na wspomniane 

Art. 30c.niebezpieczeństwo ten ostatni ponowi zlecenie na piśmie.   2. Odmowę 
wykonania zlecenia diagnosta laboratoryjny uzasadnia na piśmie oraz Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 
powiadamia o tym fakcie niezwłocznie swojego bezpośredniego 1)  sposób i tryb dokonywania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do 
przełożonego. prowadzenia staży kierunkowych, z uwzględnieniem trybu powoływania 

Art. 29. i składu zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 30b ust. 2;  
1. Diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do zachowania tajemnicy 2)  wykaz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
zawodowej.   można odbywać specjalizację, z uwzględnieniem stażu pracy niezbędnego 

do przystąpienia do specjalizacji;  2. Od zachowania tajemnicy zawodowej diagnosta laboratoryjny jest 
zwolniony: 3)  sposób opracowania i zakres programu specjalizacji, z uwzględnieniem 

składu zespołu ekspertów powołanego do opracowania tego programu, 1)  w stosunku do osoby, pod której opieką medyczną znajduje się pacjent; 
sposobów sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz sposobów oceny 2) w stosunku do samego pacjenta, a gdy jest on niepełnoletni lub 
organizacji i przebiegu specjalizacji przez osoby uczestniczące ubezwłasnowolniony - w stosunku do jego przedstawiciela ustawowego lub 
w specjalizacji;  opiekuna faktycznego;  
4)  sposób i tryb przeprowadzania oraz odbywania specjalizacji, ze 3) gdy badanie diagnostyczne zostało przeprowadzone na żądanie 
szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania postępowania uprawnionych na podstawie odrębnych ustaw organów lub instytucji; 
kwalifikacyjnego, obowiązków i praw kierownika specjalizacji, świadczeń, wówczas diagnosta laboratoryjny jest obowiązany poinformować 
jakie mogą być przyznane pracownikowi odbywającemu specjalizację, oraz o wynikach badań wyłącznie te organy lub instytucje;  
kryteriów i przypadków zwrotu przyznanych świadczeń;  4)  gdy jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych;  
5)  sposób i tryb składania egzaminu państwowego, ze szczególnym 5)  gdy jest to niezbędne dla celów naukowych;  
uwzględnieniem trybu powoływania państwowej komisji egzaminacyjnej 6)  w przypadkach gdy przewidują to przepisy szczególne.    
oraz zakresu zadań komisji;  3. Ujawnianie tajemnicy poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 pkt 1 
6)  szczegółowe warunki i sposób sprawowania nadzoru nad realizacją i 2, może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie. 
specjalizacji, uwzględniając w szczególności kwalifikacje osób Art. 30. 
przeprowadzających kontrolę oraz dokumentację przebiegu kontroli;  Diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiązek pogłębiania i aktualizowania 
7)  sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 30a ust. 3, uwzględniając wiedzy i umiejętności zawodowych, w tym w szczególności ma prawo do 
w szczególności kryteria powstawania kosztów.  uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w 

Art. 30d. ochronie zdrowia. 
1. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje uzyskany za granicą tytuł Art. 30a. 
specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia za 1. Diagnosta laboratoryjny uzyskuje tytuł specjalisty, o którym mowa w art. 
równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały 30, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej "specjalizacją", 
spełnione następujące warunki: ustalonego programem specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego.   
1)  czas specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od czasu określonego w 2. Specjalizację może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące 
programie specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie warunki: 
zdrowia realizowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;  1)  posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;  
2)  program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz 2)  została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w postępowaniu 
umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych elementach programowi kwalifikacyjnym.    
specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 3. Opłatę za specjalizację i egzamin państwowy ponosi osoba odbywająca 
w Rzeczypospolitej Polskiej.    specjalizację.   
2. Osoba, która uzyskała za granicą tytuł specjalisty, o którym mowa w ust. 4. Wysokość opłaty za specjalizację ustala rektor szkoły wyższej 
1, występuje do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem, do prowadzącej specjalizację. Opłata stanowi dochód szkoły wyższej.   
którego dołącza, wraz z tłumaczeniem na język polski, następujące 5. Wysokość opłaty za egzamin państwowy, o którym mowa w ust. 1, ustala 
dokumenty: Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Opłata stanowi dochód budżetu 
1)  oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty;  państwa.   
2)  dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i czasie jej 6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 4 i 5, nie może przewyższać 
trwania oraz zrealizowanym programie;  planowanych kosztów związanych z przeprowadzeniem specjalizacji lub 
3)  informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej egzaminu państwowego.   
formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;  7. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu 
4) zaświadczenia o miejscu i okresie trwania i rodzaju czynności państwa, których jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze 
zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.    szkoleniem specjalizacyjnym diagnostów laboratoryjnych.   
3. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje lub odmawia uznania tytułu 8. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, 
specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w drodze kierując się bieżącą strategią rządu, uznać dziedziny diagnostyki 
decyzji, na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum.   laboratoryjnej za priorytetowe. 
4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest sporządzona na podstawie oceny Art. 30b. 
merytorycznej wniosku, dokonanej przez zespół ekspertów, o którym mowa 1. Specjalizację mogą prowadzić szkoły wyższe, które prowadzą studia na 
w art.. 30b ust. 2. W wyniku dokonania oceny, zespół ekspertów może kierunku analityka medyczna, jeżeli: 
wnioskować o podjęcie jednej z następujących decyzji: 1) spełniają standardy kształcenia specjalizacyjnego określone 
1)  uznanie tytułu specjalisty bez żadnych dodatkowych warunków;  w programie specjalizacji;  
2)  uznanie tytułu specjalisty po odbyciu stażu adaptacyjnego w jednostce 2)  zawarły umowy z podmiotami, które uzyskały wpis na listę prowadzoną 
prowadzącej specjalizację, którego zakres i program określi w indywidu-przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na realizację staży 
alnych przypadkach zespół ekspertów;  kierunkowych określonych programem specjalizacji;  
3)  uznanie tytułu specjalisty po złożeniu egzaminu państwowego w Rzeczy-3) opracowały regulamin organizacyjny specjalizacji, który określa 
pospolitej Polskiej;  w szczególności:
4)  odmowę uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.    a) sposób prowadzenia naboru osób przewidzianych na specjalizację, ze 
5. Obsługę organizacyjną i finansowanie prac zespołu, o których mowa szczególnym uwzględnieniem wyników postępowania kwalifikacyjnego 
w ust. 4, zapewnia Centrum.  
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6. Staż adaptacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest odbywany dalej "Prezesem Krajowej Rady";  
w jednostce prowadzącej specjalizację, na podstawie umowy o odbycie 2)  wybór Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Komisji Rewizyjnej, 
stażu adaptacyjnego zawartej z tą jednostką na warunkach określonych Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika 
w umowie. Dyscyplinarnego i jego zastępców;  

Rozdział 5 3)  uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów;  
(uchylony). 4) określenie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, 

Art. 31. liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad 
podejmowania uchwał przez organy samorządu;  (uchylony). 
5)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Diagnostów Art. 32. 
Laboratoryjnych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego (uchylony). 
Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego;  Art. 33.
6)  kodyfikowanie zasad etyki diagnostów laboratoryjnych;  (uchylony). 
7)  ustalanie podstawowych zasad gospodarki finansowej samorządu.  Rozdział 6 

Art. 45.Samorząd diagnostów laboratoryjnych 
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych zwołuje Art. 34.
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych: 
1) z własnej inicjatywy; 1. Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych tworzą zamieszkali na terenie 
2) na wniosek prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych; kraju diagności laboratoryjni.   
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 2. Przynależność diagnostów laboratoryjnych do samorządu jest 
4) na wniosek co najmniej 500 diagnostów laboratoryjnych.   obowiązkowa. 
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych powinien być Art. 35.
zwołany w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o jego zwołanie Do zadań samorządu należy w szczególności: 
i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 1) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem czynności 

Art. 46.diagnostyki laboratoryjnej; 
1. Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, zwaną dalej "Krajową Radą", 2) reprezentowanie diagnostów laboratoryjnych oraz ochrona ich interesów 
stanowią Prezes Krajowej Rady i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd.   zawodowych; 
2. Prezydium Krajowej Rady stanowią Prezes Krajowej Rady i wybrani przez 3) działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 
Krajową Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.   diagnostów laboratoryjnych; 
3. Prezydium Krajowej Rady jest organem wykonawczym Krajowej Rady 4) udział w ustalaniu standardów i zasad oceny pracy w diagnostyce 
i zdaje jej sprawę ze swojej działalności.   4. Prezydium działa w imieniu laboratoryjnej; 
Krajowej Rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem uchwalania 5) integrowanie środowiska diagnostów laboratoryjnych; 6) prowadzenie 
budżetu. badań w zakresie ochrony zdrowia. 

Art. 47.Art. 36. 
Do zakresu działania Krajowej Rady należy:  1. Organami samorządu są: 
1) reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorzą-1) Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych; 
dowych, sądów, Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji;  2) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych; 
2)  wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu;  3) Komisja Rewizyjna; 
3)  udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie 4) Wyższy Sąd Dyscyplinarny; 
wniosków dotyczących unormowań prawnych z zakresu ochrony zdrowia;  5) Sąd Dyscyplinarny.   
4)  opiniowanie programu studiów wyższych i studiów podyplomowych z 2. Członkami organów samorządu mogą być tylko diagności laboratoryjni. 
zakresu diagnostyki laboratoryjnej;  Art. 37.
5)  uchwalanie budżetu Krajowej Rady i zatwierdzanie sprawozdań z jego 1. Kadencja organów samorządu trwa 4 lata, jednak organy są obowiązane 
wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;  działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.   
6)  wybór Prezesa Krajowej Rady oraz Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli ich 2. Tę samą funkcję w organach samorządu można pełnić nie dłużej niż przez 
mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami;  2 następujące po sobie kadencje. 
7)  wybór przewodniczącego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i człon-Art. 38. 
ków;  

1. Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym.   
8)  koordynowanie doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych;  

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom 
9)  uchwalanie regulaminów:

samorządu, z wyjątkiem osób ukaranych karą, o której mowa w art. 58 ust. 1 
a) działalności samorządu i jego organów,pkt 3. 
b) zakresu i zasad działania wizytatorów,Art. 39. 
c) (uchylona),1. Uchwały organów samorządu są podejmowane większością głosów, 
d) prowadzenia listy diagnostów laboratoryjnych,w obecności co najmniej połowy członków danego organu.   
e) prowadzenia ewidencji; 2. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przesyła ministrowi 
10)  ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu;  właściwemu do spraw zdrowia uchwały Krajowej Rady Diagnostów 
11)  określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz Laboratoryjnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich podjęcia.   
wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę diagnostów 3. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przesyła ministrowi 
laboratoryjnych oraz opłat manipulacyjnych;  właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 maja, sprawozdanie 
12)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz przepisach z działalności samorządu diagnostów laboratoryjnych za rok ubiegły. 
odrębnych.  Art. 40.

Art. 48.(uchylony). 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Art. 41. 
finansowej i gospodarczej Krajowej Rady. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do Sądu Najwyższego 

Art. 49. sprzeczną z prawem uchwałę organu samorządu w terminie 3 miesięcy od 
1. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne diagnostów dnia doręczenia tej uchwały. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę 
laboratoryjnych, wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz sprawuje w mocy lub ją uchyla.   
sądownictwo polubowne.   2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do Krajowego 
2. Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego służy odwołanie do Wyższego Sądu Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych lub Krajowej Rady Diagnostów 
Dyscyplinarnego. Laboratoryjnych o podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwości 

Art. 50. samorządu. Uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych powinna 
Wyższy Sąd Dyscyplinarny: być podjęta w terminie 3 miesięcy, a uchwała Krajowego Zjazdu Diagnostów 
1) uchwala regulaminy wewnętrzne Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Laboratoryjnych na najbliższym Zjeździe. 
Dyscyplinarnego; Art. 42.
2) rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego. Najwyższym organem samorządu jest Krajowy Zjazd Diagnostów 

Art. 51. Laboratoryjnych, zwany dalej "Krajowym Zjazdem". 
Rzecznik Dyscyplinarny przygotowuje postępowanie dyscyplinarne i wyko-Art. 43. 
nuje czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym 1. W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez zgromadzenia 
Sądem Dyscyplinarnym. wojewódzkie diagnostów laboratoryjnych, zwane dalej "zgromadzeniami 

Art. 52. wojewódzkimi", oraz z głosem doradczym, niebędący delegatami, 
1. Pracodawca nie może, bez zgody Krajowej Rady, wypowiedzieć lub członkowie ustępujących organów samorządu.   
rozwiązać umowy o pracę ani wypowiedzieć warunków pracy i płacy 2. W zgromadzeniu wojewódzkim uczestniczą diagności laboratoryjni 
diagnoście laboratoryjnemu pełniącemu funkcję z wyboru w organach zamieszkali na terenie danego województwa.   
samorządu, w czasie jej pełnienia oraz w okresie jednego roku po ustaniu 3. Jeżeli liczba diagnostów laboratoryjnych w danym województwie 
kadencji.   przekracza 300 osób, wyboru delegatów na Krajowy Zjazd dokonują 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 40, 41 zebrania rejonowe zgromadzenia wojewódzkiego.   
oraz art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Krajowa Rada Diagnostów 

Art. 53.Laboratoryjnych dokonuje podziału na rejony w danym województwie.   
Samorząd może prowadzić działalność gospodarczą. 5. Zasady przeprowadzania wyborów delegatów na Krajowy Zjazd oraz 

Art. 54. liczbę tych delegatów z poszczególnych województw określa Krajowa Rada 
Diagnostów Laboratoryjnych.   Działalność samorządu jest finansowana: 
6. Krajowy Zjazd zwołuje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. 1)  ze składek członkowskich i opłat związanych z postępowaniem w sprawie 

wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;  Art. 44.
2)  z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji, subwencji, Do Krajowego Zjazdu należy: 
darowizn i spadków;1)  wybór Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zwanego 
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3)  z działalności gospodarczej.  małżonek obwinionego, jego krewny w linii prostej, brat lub siostra 
w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu obwinionego. Art. 55. 

Art. 65. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania 
w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają egzekucji w 1. W przypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania w wyniku kasacji 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. lub wznowienia postępowania, diagnoście laboratoryjnemu przysługuje 
roszczenie w stosunku do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za Rozdział 7 
szkodę pozostającą w związku przyczynowym z prowadzonym Odpowiedzialność dyscyplinarna 
postępowaniem lub wydanym orzeczeniem.   Art. 56. 
2. Roszczenie o odszkodowanie wygasa w razie niezgłoszenia wniosku 1. Diagności laboratoryjni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za 
w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o którym zawinione, nienależyte wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej 
mowa w ust. 1.   3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub przepisami 
powszechny. dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.   

Art. 66.2. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny naruszające 
Na wniosek diagnosty laboratoryjnego orzeczenie o uniewinnieniu lub przepisy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, określone 
umorzeniu postępowania w jego sprawie, z zakresu odpowiedzialności w Kodeksie pracy. 
dyscyplinarnej, podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu. Art. 57.

Art. 67. 1. Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie od 
1. Krajowa Rada prowadzi Rejestr Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych, postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego 
zwany dalej "Rejestrem Ukaranych".   w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie 
2. Usunięcie wzmianki o orzeczeniu dyscyplinarnym z Rejestru Ukaranych postępowanie. Postępowanie dyscyplinarne może być jednak zawieszone do 
następuje z urzędu po upływie: czasu ukończenia postępowania karnego.   
1) 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 2. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza, 
karę upomnienia lub nagany; jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego 

wyłącza ściganie. 2) 5 lat od upływu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu 
diagnosty laboratoryjnego.   Art. 58.
3. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa do wykonywania 1. Karami dyscyplinarnymi są: 
zawodu diagnosty laboratoryjnego. 1) upomnienie; 

Art. 68. 2) nagana; 
(uchylony). 3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na 

Art. 69.okres od 12 miesięcy do 5 lat; 
1. Sąd Dyscyplinarny w sporach dotyczących wykonywania zawodu 4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.   
diagnosty laboratoryjnego, za pisemną zgodą stron, może rozpatrywać jako 2. W przypadku prawomocnego ukarania karą, o której mowa w ust. 1 pkt 3
sąd polubowny spory między diagnostami laboratoryjnymi oraz między  i 4, stosunek pracy diagnosty laboratoryjnego wygasa z mocy prawa. 
diagnostami laboratoryjnymi i innymi pracownikami ochrony zdrowia lub Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą 
innymi osobami i instytucjami ochrony zdrowia, jeżeli spory te dotyczą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.   
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.   3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Sąd Dyscyplinarny stosuje oznacza skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych.   
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 4. Od orzeczenia dyscyplinarnego, wydanego przez Wyższy Sąd 

Art. 70. Dyscyplinarny, orzekającego karę, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, 
Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem obwinionemu przysługuje odwołanie do właściwego ze względu na miejsce 
Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń 
Laboratoryjnych, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasadyspołecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z 
i tryb postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów uzasadnieniem.   
laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem składu, trybu powoływania 5. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
i właściwości sądów dyscyplinarnych, trybu postępowania wyjaśniającego, cywilnego o apelacji. Od orzeczeń sądu apelacyjnego kasacja nie 
postępowania dyscyplinarnego w pierwszej instancji oraz postępowania przysługuje. 
odwoławczego, a także zasad wykonania orzeczeń oraz obciążenia kosztami Art. 59. 
postępowania. 1. Diagnosta laboratoryjny, wobec którego Sąd Dyscyplinarny orzekł 

Rozdział 8 w pierwszej instancji karę, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3 i 4, może być 
Odpowiedzialność karna tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych. Postanowienie 

Art. 71. o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych wydaje Sąd 
Dyscyplinarny z urzędu lub na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.   1. Kto bez uprawnień wykonuje czynności diagnostyki laboratoryjnej 

w laboratorium, podlega karze grzywny.   2. Postanowienie Sądu Dyscyplinarnego o tymczasowym zawieszeniu 
w czynnościach zawodowych jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu osiągnięcia 
tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych trwa dłużej niż 3 korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego 
miesiące, Wyższy Sąd Dyscyplinarny bada z urzędu zasadność zawieszenia uprawnienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
 i wydaje postanowienie w sprawie.   pozbawienia wolności do roku.   
3. Za okres tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych 3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według 
diagnosta laboratoryjny zachowuje prawo do dotychczasowego przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
wynagrodzenia oraz do innych świadczeń ze stosunku pracy. Pracodawca Rozdział 9 
może w tym czasie powierzyć diagnoście laboratoryjnemu wykonywanie Zmiana w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 
innej pracy. Art. 72. 

Art. 60. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powołane są następujące sądy: 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. 
1) Sąd Dyscyplinarny orzekający w sprawach, o których mowa w art. 49 ust. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 
1 i art. 59 ust. 1; 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 
2) Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzekający w sprawach, o których mowa w art. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 
50 pkt 2 i art. 59 ust. 2; 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 
3) właściwy sąd apelacyjny - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych.   114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 88, poz. 

961) w art. 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) laboratorium 2. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 
diagnostyczne,". orzekają na podstawie swojego przekonania opartego na swobodnej ocenie 

całokształtu dowodów z uwzględnieniem okoliczności przemawiających Art. 73. 
zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego. 1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniają łącznie następujące 

Art. 61. warunki: 
Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym przed Sądem 1)  ukończyły studia wyższe,  
Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym jest Rzecznik 2)  spełniają wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2-6,  
Dyscyplinarny. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek 3)  udzielają lub udzielały świadczeń zdrowotnych związanych z badaniem 
Rzecznika Dyscyplinarnego. diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, w rozumieniu ustawy o 

Art. 62. zakładach opieki zdrowotnej,  
1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego: 4)  wykonują lub wykonywały świadczenia zdrowotne, o których mowa w pkt 
1) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły 3 lata; 3, w wyodrębnionych organizacyjnie jednostkach utworzonych 

i utrzymywanych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji 2) po upływie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości przez Rzecznika 
zdrowia - stają się diagnostami laboratoryjnymi w rozumieniu tej ustawy, Dyscyplinarnego o popełnieniu przewinienia.   
z zastrzeżeniem ust. 2.   2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie 
2. Jeżeli osoba ubiegająca się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane 
w trybie, o którym mowa w ust. 1, w dniu wejścia w życie ustawy, w przepisach karnych.   
nie wykonywała świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, od 3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czynność Rzecznika 
ponad 2 lat, licząc od dnia wejścia w życie ustawy, osoba ta musi Dyscyplinarnego w sprawie. 
udokumentować, że wykonywała te świadczenia nieprzerwanie przez okres Art. 63. 
5 lat i nie nabyła uprawnień emerytalnych. Obwiniony diagnosta laboratoryjny może ustanowić obrońcę spośród osób 

Art. 74. posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. 
Osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy spełniły warunki, o których Art. 64. 
mowa w art. 73, mogą ubiegać się, w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie W razie śmierci obwinionego diagnosty laboratoryjnego przed ukończeniem 
ustawy, o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych. postępowania dyscyplinarnego toczy się ono nadal, jeżeli tego zażąda 
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Art. 75. obowiązku powtórzenia cyklu programu Diagnosta traci prawo do 
Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy są obwinione o popełnienie bezpłatnego urlopu i zwolnień czasowych.
wykroczenia zawodowego w rozumieniu dotychczasowych przepisów, §2

Diagnosta zobowiązuje się :a postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej w tej sprawie nie 
zostało zakończone, nie mogą ubiegać się o wpis na listę diagnostów 1) rozpocząć specjalizację w wyznaczonym terminie i kontynuować program 
laboratoryjnych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Art. 76. 2) terminowo zaliczać staże i kursy,
Czyny diagnostów laboratoryjnych popełnione przed wejściem w życie 3) przedstawić Pracodawcy dyplom ukończenia specjalizacji.
ustawy, które stanowią wykroczenie zawodowe, a postępowanie w zakresie §3
odpowiedzialności zawodowej w tej sprawie, do dnia wejścia w życie ustawy, 1.Diagnosta zobowiązuje się przepracować w jednostkach organizacyjnych 
nie zostało wszczęte, podlegają rozpoznaniu w trybie postępowania pracodawcy na stanowisku diagnosty okres ...............................od dnia
dyscyplinarnego, o którym mowa w ustawie. ukończenia specjalizacji.

Art. 77. 2.W przypadku nie podjęcia specjalizacji lub przerwania jej realizacji z winy 
Czynności diagnostyki laboratoryjnej mogą być wykonywane samodzielnie Diagnosty już po podpisaniu niniejszej umowy i udzieleniu na jej podstawie 
przez osoby niewpisane na listę diagnostów laboratoryjnych przez okres 2 urlopu lub zwolnień czasowych Diagnosta jest zobowiązany do zwrotu 
lat od dnia wejścia w życie ustawy. poniesionych przez Pracodawcę kosztów w pełnej wysokości.

Art. 78. 3.Rozwiązanie umowy o prace z winy Diagnosty lub na jego wniosek w 
1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii okresie trwania specjalizacji lub bezpośrednio po jej ukończeniu stanowi 
Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Diagnostów podstawę żądania przez Pracodawcę zwrotu kosztów w pełnej wysokości.
Laboratoryjnych, powoła Komitet Organizacyjny pierwszego Krajowego 4.W przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy Diagnosty lub na jego 
Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych, zwany dalej "Komitetem".   wniosek po uzyskaniu specjalizacji w okresie wskazanym w ust l Diagnosta 
2. Zadaniem Komitetu jest: jest zobowiązany zwrócić Pracodawcy koszty związane z udzieleniem urlopu 
1)  rozpoznawanie wniosków o wpis i dokonywanie wpisów na listę bezpłatnego i zwolnień czasowych proporcjonalnie do okresu 
diagnostów laboratoryjnych,  przepracowanego u Pracodawcy po uzyskaniu specjalizacji.
2)  zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz 5.Diagnosta zobowiązuje się uregulować wszelkie należności związane 
w przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 3, dokonanie podziału na rejony z niniejszą umową niezwłocznie po wezwaniu lub w terminie ustalonym 
i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych z Pracodawcą.
zgromadzenia wojewódzkiego,  § 4
3)  opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Umowa obowiązuje strony od dnia jej podpisania do momentu wygaśnięcia 
Krajowy Zjazd oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego wszystkich zobowiązań określonych w jej postanowieniach.
Krajowego Zjazdu.    §5
3. Zgromadzenia wojewódzkie i zebrania rejonowe zgromadzenia W sprawach me uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie 
wojewódzkiego są zwoływane najwcześniej w terminie 4 miesięcy, przepisy Kodeksu cywilnego.
a najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia wpisów na listę § 6 
diagnostów laboratoryjnych.   Zmiany do umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem 
4. W zgromadzeniach i zebraniach, o których mowa w ust. 3, uczestniczą nieważności.
diagności laboratoryjni wpisani na listę diagnostów laboratoryjnych §7
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia wojewódzkiego lub Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach po 1 dla każdej strony i 1 egz. dla 
zebrania rejonowego zgromadzenia wojewódzkiego. podmiotu prowadzącego specjalizację.

Art. 79.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia zwołuje pierwszy Krajowy Zjazd 
w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia zamknięcia ostatniego LISTA PEŁNOMOCNIKÓW REKTORÓW DS. ORGANIZACJI 

SPECJALIZACJI DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCHzgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego zgromadzenia 
wojewódzkiego.   wraz z aktualnymi adresami do kontaktu. 
2. Z dniem ukonstytuowania się pierwszego Krajowego Zjazdu organy 
samorządu przejmują wszystkie swoje kompetencje, o których mowa 1. Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

Katedra i Zakład Analityki Medycznej Akademii Medycznej we w ustawie. Przepis art. 43 stosuje się odpowiednio. 
Wrocławiu ul. Pasteura 2, 50-367 Wrocław, tel./fax: 0-71/784-00-54 Art. 80.
e-mail: wozniak@anmed.am.wroc.pl Przepisów ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej 

fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332, z 1989 r. Nr 
2. Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski 30, poz. 158 oraz z 1991 r. Nr 41, poz. 178 i 179) nie stosuje się do osób 
Zakład Diagnostyki Biochemicznej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

wpisanych na listę diagnostów laboratoryjnych. Medycyny Laboratoryjnej Akademia Medyczna w Białymstoku 
Art. 81. ul. J. Waszyngtona 15a, 15-274 Białystok tel./fax: 0-85/746-85-87 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

3. Prof. dr hab. Janusz Stanisław Solski
Międzywydziałowa Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie 
ul. Chodźki 1, 20-953 Lublin; tel. 0-81/742-54-42; e-mail: jsolski@wp.plW związku z licznymi pytaniami Szanownych PT. Diagnostów 

Laboratoryjnych, którzy ubiegają się o rozpoczęcie specjalizacji,  
przedstawiamy propozycję wzoru Umowy Cywilnoprawnej dot. 4. Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Szymańska

wzajemnych praw i obowiązków pracodawcy i diagnosty Katedra Toksykologii i Bromatologii 
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wynikających z podjętej przez diagnostę specjalizacji 
ul. Muszyńskiego 1, 91-151 Łódź; tel. 0-42/677-91-47 

5. Dr Ewa SkarżyńskaUMOWA CYWILNO-PRAWNA
Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej 
Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie 

Dot. wzajemnych praw i obowiązków pracodawcy i diagnosty wynikających 
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, tel. 0-22/ 572-07-63, 

z podjętej przez diagnostę specjalizacji. fax.: 0-22/572-07-35, e-mail: specjalizacje@wp.pl 
W dniu...........................w................................................................
pomiędzy: 6. Prof. zw. dr hab. med. Jerzy Naskalski
1..................................................................................................... Zakład Diagnostyki Collegium Medicum Uniwersytetu 
reprezentowanym przez: Jagiellońskiego ul. Kopernika 15b, 30-663 Kraków, tel. 0-12/4248361, 
imię, nazwisko, e-mail: mbnaskal@cyf-kr.edu.pl 
stanowisko.......................................................................................
zwanym Pracodawcą, a 7. Dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz - prof. nadzw. ŚAM
2. imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, nr prawa wykonywania zawodu Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Wydział Farmaceutyczny 

i Oddział Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląska Akademia zwanym Diagnostą
Medyczna, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice tel. 0-32/208-74-38 Zawarto umowę określającą prawa i obowiązki stron wynikające z realizacji 
tel. 0-32/251-61-44, fax. 0-32/251-61-44, programu specjalizacji 

w zakresie........................................................................................
8. Dr hab. n. med. Ewa Żekanowska§1
Zakład Zaburzeń Hemostazy Katedry Patofizjologii Collegium Medicum 1.Pracodawca oświadcza, że znane są mu wymogi dotyczące warunków 
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

realizacji programu specjalizacji. ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. 0-52/ 585-34-00 
2.Pracodawca zobowiązuje się udzielić Diagnoście płatnego urlopu 
szkoleniowego i płatnych zwolnień z części dnia na czas realizacji programu 9. Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński
specjalizacji obejmującego podstawowy staż specjalizacyjny, kursy i staże Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Poznaniu 
kierunkowe po przedstawieniu przez Diagnostę harmonogramu zajęć. ul. Łąkowa 1, 61-878 Poznań, tel. 0-61/854-90-33, 855-34-96 
Wszelkie zmiany dotyczące przesunięcia terminu urlopu lub czasowych e-mail: diagnostyka@poczta.fm 
zwolnień muszą być uzgadniane z Pracodawcą.
3.Pracodawca nie pokrywa kosztów przejazdów i nabywania przez Diagnostę 10. Dr hab. Anastasis Pacanis
materiałów szkoleniowych. Samodzielna Pracownia Chemii Klinicznej Katedra Analityki Klinicznej 
4.W przypadku nie zaliczenia z winy Diagnosty zajęć specjalizacji Akademia Medyczna w Gdańsku ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk 
w terminach ustalonych w programie specjalizacji i związanego z tym tel. 058 3492780, fax. 058 3461538 
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