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3. Do pracowników Biura stosuje si´ przepisy o pracownikach urz´dów paƒstwowych.
Art. 15. 1. Koszty dzia∏alnoÊci Rady i Biura sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa. Rada zapewnia warunki dzia∏ania rzecznikowi dyscyplinarnemu s´dziów sàdów powszechnych.
2. Dochody i wydatki Rady stanowià odr´bnà cz´Êç
w bud˝ecie paƒstwa.
3. Dysponentem cz´Êci bud˝etowej odpowiadajàcej Radzie jest Przewodniczàcy Rady.
4. Projekt planu dochodów i wydatków uchwalony
przez Rad´ Przewodniczàcy Rady przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, w celu w∏àczenia tego projektu do projektu ustawy bud˝etowej, na zasadach okreÊlonych w art. 83 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961
i Nr 98, poz. 1070).
Art. 16. 1. Cz∏onkowie Rady w zwiàzku z pe∏nieniem
obowiàzków w Radzie otrzymujà:
1) diety,
2) zwrot kosztów wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy
podró˝ach s∏u˝bowych.
2. Rada mo˝e wyznaczyç cz∏onka Rady b´dàcego
s´dzià, za jego zgodà, do sta∏ego wykonywania pracy
w Radzie albo w Biurze, na czas okreÊlony. W takim
przypadku, w okresie oznaczonym przez Rad´, s´dziemu przys∏ugujà te same Êwiadczenia, jakie przys∏ugujà s´dziom sàdów powszechnych delegowanym do
pe∏nienia czynnoÊci w Ministerstwie SprawiedliwoÊci.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç diet, o których
mowa w ust. 1 pkt 1.
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Art. 17. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961 i Nr 98, poz. 1070) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 83 w ust. 2 po wyrazach „Trybuna∏u Konstytucyjnego,” dodaje si´ wyrazy „Krajowej Rady Sàdownictwa,”;
2) w art. 161 w ust. 1 po wyrazach „Trybuna∏u Konstytucyjnego,” dodaje si´ wyrazy „Krajowej Rady Sàdownictwa,”.
Art. 18. Krajowa Rada Sàdownictwa utworzona
zgodnie z przepisami dotychczasowymi dzia∏a na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 19. Do dnia 31 grudnia 2003 r. dzia∏alnoÊç Rady finansowana jest na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r.
o Krajowej Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 435,
z 1990 r. Nr 53, poz. 306, z 1993 r. Nr 47, poz. 213,
z 1996 r. Nr 72, poz. 347, z 1997 r. Nr 117, poz. 753
i Nr 124, poz. 782 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607), z wyjàtkiem art. 10a i art. 11, które zachowujà moc do dnia
31 grudnia 2003 r.
Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r., z tym ˝e:
1) przepisy art. 2 ust. 1 pkt 8, art. 15 oraz art. 17 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i majà zastosowanie do bud˝etu paƒstwa, poczynajàc od bud˝etu na rok 2004,
2) przepisy art. 14 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA
z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej.
Rozdzia∏ 1

Art. 2. 1. CzynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej
obejmujà:

Przepisy ogólne

1) badania laboratoryjne, majàce na celu okreÊlenie
w∏aÊciwoÊci fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz sk∏adu p∏ynów ustrojowych, wydzielin,
wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych,

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki wykonywania czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej oraz zasady
organizacji i dzia∏ania samorzàdu diagnostów laboratoryjnych.
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2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne p∏ynów
ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych
i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych,
3) dzia∏ania zmierzajàce do ustalenia zgodnoÊci tkankowej.
2. Za wykonywanie czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej uwa˝a si´ tak˝e dzia∏alnoÊç naukowà, dydaktycznà i polegajàcà na kierowaniu laboratorium, prowadzonà w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej przez
osob´ wpisanà na list´ diagnostów laboratoryjnych.
Art. 3. 1. Diagnosta laboratoryjny jest uprawniony
do wykonywania zabiegów i czynnoÊci polegajàcych
na pobraniu od pacjenta materia∏u do badaƒ laboratoryjnych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz zabiegów i czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1.
Art. 4. Tytu∏ zawodowy „diagnosta laboratoryjny”
podlega ochronie prawnej.
Art. 5. 1. DiagnoÊci laboratoryjni zorganizowani sà
na zasadach samorzàdu zawodowego, zwanego dalej
„samorzàdem”.
2. Samorzàd jest niezale˝ny w wykonywaniu swoich zadaƒ i podlega wy∏àcznie przepisom ustawy.
3. Jednostkà organizacyjnà samorzàdu, posiadajàcà osobowoÊç prawnà, jest Krajowa Izba Diagnostów
Laboratoryjnych, z siedzibà w Warszawie.
4. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià samorzàdu sprawuje
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w zakresie i formach okreÊlonych niniejszà ustawà.
Rozdzia∏ 2
Uprawnienia do wykonywania czynnoÊci diagnostyki
laboratoryjnej
Art. 6. 1. Prawo samodzielnego wykonywania czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej powstaje z chwilà dokonania wpisu na list´ diagnostów laboratoryjnych
i z∏o˝enia Êlubowania.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej, które mogà byç wykonywane bez nadzoru diagnosty laboratoryjnego przez
analityków medycznych nieposiadajàcych ukoƒczonych studiów wy˝szych i tytu∏u magistra.
Art. 7. 1. Na list´ diagnostów laboratoryjnych wpisuje si´ osob´ fizycznà, która:
1) ukoƒczy∏a studia wy˝sze i uzyska∏a tytu∏ magistra
na kierunkach analityki medycznej, biologii, bio-
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technologii, chemii, farmacji, mikrobiologii lub tytu∏ lekarza,
2) jest obywatelem polskim,
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych,
4) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
5) wykazuje nienagannà postaw´ etycznà,
6) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na wykonywanie
zawodu diagnosty laboratoryjnego,
7) z∏o˝y∏a egzamin na diagnost´ laboratoryjnego.
2. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, sà
zwolnione osoby b´dàce lekarzami, posiadajàce I lub II
stopieƒ specjalizacji wchodzàcej w zakres diagnostyki
laboratoryjnej.
3. Na list´ diagnostów laboratoryjnych wpisuje si´
diagnost´ laboratoryjnego b´dàcego obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 1 pkt 1 i 3—6.
4. Warunkiem wpisania na list´ diagnostów laboratoryjnych osób, o których mowa w ust. 3, jest w∏adanie
przez nich j´zykiem polskim w mowie i piÊmie, w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz dyplomów potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego przez
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Art. 8. 1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych prowadzi list´ diagnostów laboratoryjnych oraz
na wniosek zainteresowanego podejmuje w drodze
uchwa∏y decyzj´ o wpisie.
2. Wpis na list´ diagnostów laboratoryjnych obejmuje:
1) numer i dat´ wpisu,
2) nazwisko, imi´ lub imiona, dat´ urodzenia, numer
PESEL,
3) adres zamieszkania.
3. Diagnosta laboratoryjny jest obowiàzany zawiadomiç Krajowà Rad´ Diagnostów Laboratoryjnych
o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych
zmian.
Art. 9. 1. Uchwa∏a Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wpisu na list´ diagnostów laboratoryjnych powinna byç podj´ta w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku i ma charakter decyzji
ostatecznej.
2. Od ostatecznej uchwa∏y Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych odmawiajàcej wpisu na list´ diagnostów laboratoryjnych, w terminie 3 miesi´cy od
dor´czenia uchwa∏y, wnioskodawcy s∏u˝y skarga do
Naczelnego Sàdu Administracyjnego.
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3. W przypadku niepodj´cia przez Krajowà Rad´
Diagnostów Laboratoryjnych uchwa∏y w sprawie wpisu na list´ diagnostów laboratoryjnych, wnioskodawcy s∏u˝y w terminie 3 miesi´cy od up∏ywu terminu,
o którym mowa w ust. 1, skarga do Naczelnego Sàdu
Administracyjnego.
Art. 10. 1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zawiadamia, w terminie 30 dni od podj´cia
uchwa∏y, ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia
o wpisie na list´ diagnostów laboratoryjnych, jak
i o odmowie wpisu.
2. Wpis na list´ diagnostów laboratoryjnych uwa˝a
si´ za dokonany, je˝eli minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia nie sprzeciwi si´ wpisowi w terminie 30 dni od
daty otrzymania uchwa∏y wraz z dokumentami stanowiàcymi podstaw´ wpisu. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.
3. Sprzeciw ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia mo˝e byç zaskar˝ony, przez wnioskodawc´ lub
Krajowà Rad´ Diagnostów Laboratoryjnych, do Naczelnego Sàdu Administracyjnego w terminie 30 dni
od dnia dor´czenia sprzeciwu.
Art. 11. 1. Rota Êlubowania sk∏adanego przez diagnost´ laboratoryjnego ma nast´pujàce brzmienie:
„Âlubuj´ uroczyÊcie, ˝e jako diagnosta laboratoryjny b´d´ wykonywa∏ czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej z ca∏à sumiennoÊcià i rzetelnoÊcià, zgodnie
z najlepszà wiedzà, zgodnie z prawem i prawami
pacjenta «Salus aegroti suprema lex» i zasadami
etyki zawodowej. Poznane w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej fakty
i informacje zachowam w tajemnicy w zakresie
okreÊlonym przepisami prawa.”
2. Âlubowanie mo˝e byç z∏o˝one z dodaniem zdania „Tak mi dopomó˝ Bóg”.
3. Âlubowanie odbiera Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Âlubowanie mo˝e byç równie˝ z∏o˝one w formie pisemnej.
Art. 12. 1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych skreÊla diagnost´ laboratoryjnego z listy diagnostów laboratoryjnych w przypadku:
1) wniosku diagnosty laboratoryjnego,
2) utraty obywatelstwa polskiego,
3) ograniczenia zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,
4) utraty z mocy wyroku sàdowego praw publicznych,
5) orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sàdowego
o pozbawieniu prawa do wykonywania czynnoÊci
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
6) nieuiszczania sk∏adek cz∏onkowskich za okres d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy,
7) Êmierci diagnosty laboratoryjnego.
2. W przypadku uchylenia orzeczenia powodujàcego utrat´ prawa do wykonywania czynnoÊci z zakresu
diagnostyki laboratoryjnej nast´puje przywrócenie
wpisu na list´ diagnostów laboratoryjnych.
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Art. 13. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych jest uprawniona do kontroli i oceny wykonywania
czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej przez diagnost´
laboratoryjnego. Kontrol´ przeprowadzajà i oceny dokonujà wizytatorzy powo∏ani przez Krajowà Rad´ Diagnostów Laboratoryjnych spoÊród diagnostów laboratoryjnych.
Art. 14. Diagnosta laboratoryjny, który nieprzerwanie nie wykonywa∏ czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej przez okres d∏u˝szy ni˝ 5 lat, a zamierza podjàç ich
wykonywanie, ma obowiàzek zawiadomienia o tym
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i odbycia
przeszkolenia. Tryb i zakres przeszkolenia ustala Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.
Art. 15. 1. Je˝eli Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych stwierdzi, ˝e istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolnoÊci diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej lub
ograniczenia w wykonywaniu ÊciÊle okreÊlonych czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej ze wzgl´du na stan
zdrowia, powo∏uje komisj´ z∏o˝onà z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny. Komisja ta
wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolnoÊci diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej albo ogranicza w wykonywaniu ÊciÊle okreÊlonych czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej.
2. Diagnosta laboratoryjny ma obowiàzek stawienia si´ przed komisjà, o której mowa w ust. 1, i poddania si´ niezb´dnym badaniom.
3. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, na
podstawie orzeczenia komisji, mo˝e podjàç uchwa∏´
o zawieszeniu prawa wykonywania czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej na okres trwania niezdolnoÊci albo
o ograniczeniu wykonywania okreÊlonych czynnoÊci
diagnostyki laboratoryjnej na okres trwania niezdolnoÊci. Zainteresowany diagnosta laboratoryjny jest
uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniu Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych w czasie rozpatrywania jego sprawy.
4. Je˝eli diagnosta laboratoryjny odmawia poddania si´ badaniu przez komisj´ lub gdy Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie wyników
post´powania wyjaÊniajàcego uzna, ˝e dalsze wykonywanie czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej lub ÊciÊle
okreÊlonych czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej
przez diagnost´ laboratoryjnego grozi niebezpieczeƒstwem dla pacjentów, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje uchwa∏´ o zawieszeniu diagnosty laboratoryjnego w prawie wykonywania czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej albo o ograniczeniu
wykonywania ÊciÊle okreÊlonych czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej do czasu zakoƒczenia post´powania.
5. Diagnosta laboratoryjny, w stosunku do którego
podj´to uchwa∏´, o której mowa w ust. 3 i 4, mo˝e wystàpiç do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
o uchylenie uchwa∏y, je˝eli ustanà przyczyny zawieszenia lub ograniczenia, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy od podj´cia uchwa∏y Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych.
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6. W razie podj´cia przez Krajowà Rad´ Diagnostów Laboratoryjnych uchwa∏y, o której mowa w ust. 3,
diagnoÊcie laboratoryjnemu, którego dotyczy uchwa∏a, s∏u˝y skarga do Naczelnego Sàdu Administracyjnego.
7. Post´powanie w sprawach, o których mowa
w ust. 1—5, jest poufne.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb powo∏ywania i organizacj´ komisji, o której mowa w ust. 1,
oraz tryb orzekania o niezdolnoÊci do wykonywania
czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej ze wzgl´du na
stan zdrowia.
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) pe∏nà i skróconà nazw´ zak∏adu opieki zdrowotnej
prowadzonego w formie laboratorium lub którego
jednostkà organizacyjnà jest laboratorium,
2) nazw´ (firm´), form´ organizacyjno-prawnà, siedzib´, adres podmiotu, który utworzy∏ lub prowadzi
zak∏ad opieki zdrowotnej, o którym mowa w pkt 1.
4. Wpis w Ewidencji zawiera dane, o których mowa
w ust. 3.

Rozdzia∏ 3

Art. 20. Podmiot, który utworzy∏ lub zlikwidowa∏ laboratorium w trybie przepisów ustawy o zak∏adach
opieki zdrowotnej, w terminie 14 dni od daty odpowiedniego wpisu do rejestru zak∏adów opieki zdrowotnej, sk∏ada wniosek o wpis lub wykreÊlenie z Ewidencji.

Wykonywanie czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej

Rozdzia∏ 4

Art. 16. CzynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej, przeprowadzane przez diagnost´ laboratoryjnego, wykonywane sà w laboratorium diagnostycznym, zwanym
dalej „laboratorium”.
Art. 17. 1. Laboratorium jest zak∏adem opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408,
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591,
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i
Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 88, poz. 961),
z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Laboratorium mo˝e byç tak˝e jednostkà organizacyjnà zak∏adu opieki zdrowotnej.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wymagania,
jakim powinno odpowiadaç laboratorium, ze szczególnym uwzgl´dnieniem wymagaƒ fachowych personelu
i kierownika laboratorium, warunków sanitarnych pomieszczeƒ i urzàdzeƒ oraz zasad atestowania aparatury i sprz´tu medycznego.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, standardy post´powania diagnostycznego w laboratoriach, w celu zapewnienia w∏aÊciwego poziomu i jakoÊci czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej.
Art. 18. Uprawnienia do kierowania laboratorium
majà tylko osoby posiadajàce prawo wykonywania
czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej.
Art. 19. 1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych prowadzi Ewidencj´ Laboratoriów Diagnostycznych, zwanà dalej „Ewidencjà”.
2. Wpis do Ewidencji dokonywany jest na wniosek
podmiotu, który utworzy∏ zak∏ad opieki zdrowotnej.

Obowiàzki i prawa diagnosty laboratoryjnego
Art. 21. Diagnosta laboratoryjny jest obowiàzany
do post´powania zgodnego ze wskazaniami wiedzy zawodowej, z zasadami etyki zawodowej oraz z nale˝ytà
starannoÊcià.
Art. 22. Diagnosta laboratoryjny mo˝e przeprowadziç zabiegi i czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej po
wyra˝eniu zgody przez pacjenta, z zastrze˝eniem
art. 23, 24 i 25.
Art. 23. 1. Je˝eli pacjent jest niepe∏noletni lub niezdolny do Êwiadomego wyra˝enia zgody, wymagana
jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie si´ z nim jest niemo˝liwe — zgoda sàdu opiekuƒczego.
2. W przypadku osoby, o której mowa w ust. 1, zgod´ na przeprowadzenie zabiegów i czynnoÊci mo˝e wyraziç tak˝e opiekun faktyczny.
3. W przypadku osoby ubezw∏asnowolnionej zgod´
wyra˝a przedstawiciel ustawowy tej osoby. Je˝eli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieç opini´ w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby.
4. Je˝eli pacjent ukoƒczy∏ 16 lat, wymagana jest
tak˝e jego zgoda.
5. Je˝eli jednak niepe∏noletni, który ukoƒczy∏ 16 lat,
osoba ubezw∏asnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upoÊledzony umys∏owo, lecz dysponujàcy
dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia si´ zabiegowi
i czynnoÊciom diagnostyki laboratoryjnej, poza zgodà
jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyra˝enia przez nich
zgody wymagana jest zgoda sàdu opiekuƒczego.
6. Sàdem opiekuƒczym w∏aÊciwym miejscowo dla
udzielenia zgody na wykonywanie zabiegów i czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej jest sàd, w którego okr´gu zabiegi te i czynnoÊci majà byç wykonane.
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Art. 24. Zgoda osób, o których mowa w art. 22 i 23,
mo˝e byç wyra˝ona ustnie albo nawet przez takie ich
zachowanie, które w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci
wskazuje na wol´ poddania si´ proponowanym przez
diagnost´ laboratoryjnego zabiegom i czynnoÊciom.
Art. 25. Zgoda osób, o których mowa w art. 22 i 23,
nie jest wymagana w przypadku wykonywania przez
diagnost´ laboratoryjnego czynnoÊci i zabiegów przeprowadzanych na zlecenie lekarskie.
Art. 26. 1. Wykonywanie zabiegów i czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej bez zgody pacjenta jest dopuszczalne, je˝eli konieczne jest niezw∏oczne przeprowadzenie badaƒ diagnostycznych, a ze wzgl´du na
stan zdrowia lub wiek pacjent ten nie mo˝e wyraziç
zgody, a nie ma mo˝liwoÊci porozumienia si´ z jego
przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
2. Decyzj´ o podj´ciu zabiegów i czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej w okolicznoÊciach, o których mowa w ust. 1, diagnosta laboratoryjny podejmuje na pisemne zlecenie lekarza leczàcego pacjenta, odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.
Art. 27. Diagnosta laboratoryjny bierze udzia∏ w post´powaniu diagnostycznym, profilaktycznym i monitorowaniu terapii. O ostatecznym zestawie zleconych
badaƒ decyduje prowadzàcy terapi´ lekarz.
Art. 28. 1. Diagnosta laboratoryjny ma prawo odmówiç wykonania zlecenia lekarskiego, je˝eli wykonanie tego zlecenia mo˝e zagroziç ˝yciu lub zdrowiu pacjenta, chyba ˝e po zwróceniu lekarzowi uwagi na
wspomniane niebezpieczeƒstwo ten ostatni ponowi
zlecenie na piÊmie.
2. Odmow´ wykonania zlecenia diagnosta laboratoryjny uzasadnia na piÊmie oraz powiadamia o tym
fakcie niezw∏ocznie swojego bezpoÊredniego prze∏o˝onego.
Art. 29. 1. Diagnosta laboratoryjny jest obowiàzany
do zachowania tajemnicy zawodowej.
2. Od zachowania tajemnicy zawodowej diagnosta
laboratoryjny jest zwolniony:
1) w stosunku do osoby, pod której opiekà medycznà
znajduje si´ pacjent,
2) w stosunku do samego pacjenta, a gdy jest on niepe∏noletni lub ubezw∏asnowolniony — w stosunku
do jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
faktycznego,
3) gdy badanie diagnostyczne zosta∏o przeprowadzone na ˝àdanie uprawnionych na podstawie odr´bnych ustaw organów lub instytucji; wówczas diagnosta laboratoryjny jest obowiàzany poinformowaç o wynikach badaƒ wy∏àcznie te organy lub instytucje,
4) gdy jest to niezb´dne do praktycznej nauki zawodów medycznych,
5) gdy jest to niezb´dne dla celów naukowych,
6) w przypadkach gdy przewidujà to przepisy szczególne.
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3. Ujawnianie tajemnicy poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mo˝e nastàpiç wy∏àcznie
w niezb´dnym zakresie.
Art. 30. 1. Diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiàzek pog∏´biania i aktualizowania wiedzy i umiej´tnoÊci zawodowych, w tym w szczególnoÊci ma prawo
do uzyskiwania specjalizacji zawodowej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz, tryb
i zasady uzyskiwania specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych.
Rozdzia∏ 5
Egzamin na diagnost´ laboratoryjnego
Art. 31. Celem egzaminu na diagnost´ laboratoryjnego, zwanego dalej „egzaminem”, jest sprawdzenie,
czy kandydat na diagnost´ laboratoryjnego jest nale˝ycie przygotowany do samodzielnego wykonywania
czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej, a przede wszystkim, czy poza znajomoÊcià wiedzy teoretycznej posiada umiej´tnoÊç praktycznego jej stosowania.
Art. 32. 1. Do egzaminu jest dopuszczona osoba,
która spe∏nia wymogi, o których mowa w art. 7
ust. 1 pkt 1—4 i 6, oraz z∏o˝y∏a wniosek o dopuszczenie
do egzaminu.
2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawiera:
1) nazwisko, imi´ lub imiona, dat´ urodzenia,
2) adres zamieszkania,
3) ˝yciorys,
4) odpis dyplomu ukoƒczenia wy˝szych studiów.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, mo˝na do∏àczyç dokumenty potwierdzajàce posiadane dodatkowe kwalifikacje.
Art. 33. 1. Egzamin organizuje, przeprowadza oraz
komisj´ egzaminacyjnà powo∏uje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.
2. W komisji egzaminacyjnej przeprowadzajàcej
egzamin uczestniczy przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.
Rozdzia∏ 6
Samorzàd diagnostów laboratoryjnych
Art. 34. 1. Krajowà Izb´ Diagnostów Laboratoryjnych tworzà zamieszkali na terenie kraju diagnoÊci laboratoryjni.
2. Przynale˝noÊç diagnostów laboratoryjnych do
samorzàdu jest obowiàzkowa.
Art. 35. Do zadaƒ samorzàdu nale˝y w szczególnoÊci:
1) sprawowanie nadzoru nad nale˝ytym wykonywaniem czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej,
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2) reprezentowanie diagnostów laboratoryjnych oraz
ochrona ich interesów zawodowych,
3) dzia∏anie na rzecz sta∏ego podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przez diagnostów laboratoryjnych,
4) udzia∏ w ustalaniu standardów i zasad oceny pracy
w diagnostyce laboratoryjnej,
5) integrowanie Êrodowiska diagnostów laboratoryjnych,
6) prowadzenie badaƒ w zakresie ochrony zdrowia.
Art. 36. 1. Organami samorzàdu sà:
1) Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych,
2) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny,
5) Sàd Dyscyplinarny.
2. Cz∏onkami organów samorzàdu mogà byç tylko
diagnoÊci laboratoryjni.
Art. 37. 1. Kadencja organów samorzàdu trwa 4 lata, jednak organy sà obowiàzane dzia∏aç do czasu
ukonstytuowania si´ nowo wybranych organów.
2. T´ samà funkcj´ w organach samorzàdu mo˝na
pe∏niç nie d∏u˝ej ni˝ przez 2 nast´pujàce po sobie kadencje.
Art. 38. 1. Wybory do organów samorzàdu odbywajà si´ w g∏osowaniu tajnym.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przys∏uguje
wszystkim cz∏onkom samorzàdu, z wyjàtkiem osób
ukaranych karà, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3.
Art. 39. Uchwa∏y organów samorzàdu sà podejmowane wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co najmniej
po∏owy cz∏onków danego organu.
Art. 40. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przedstawia corocznie informacj´ o funkcjonowaniu samorzàdu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 41. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e zaskar˝yç do Sàdu Najwy˝szego sprzecznà z prawem uchwa∏´ organu samorzàdu w terminie 3 miesi´cy od dnia dor´czenia tej uchwa∏y. Sàd Najwy˝szy
utrzymuje zaskar˝onà uchwa∏´ w mocy lub jà uchyla.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e zwróciç si´ do Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych lub Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
o podj´cie uchwa∏y w sprawie nale˝àcej do w∏aÊciwoÊci samorzàdu. Uchwa∏a Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych powinna byç podj´ta w terminie
3 miesi´cy, a uchwa∏a Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych na najbli˝szym Zjeêdzie.
Art. 42. Najwy˝szym organem samorzàdu jest Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych, zwany dalej
„Krajowym Zjazdem”.
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Art. 43. 1. W Krajowym Zjeêdzie biorà udzia∏ delegaci wybrani przez zgromadzenia wojewódzkie diagnostów laboratoryjnych, zwane dalej „zgromadzeniami wojewódzkimi”, oraz z g∏osem doradczym, nie b´dàcy delegatami, cz∏onkowie ust´pujàcych organów
samorzàdu.
2. W zgromadzeniu wojewódzkim uczestniczà diagnoÊci laboratoryjni zamieszkali na terenie danego województwa.
3. Je˝eli liczba diagnostów laboratoryjnych w danym województwie przekracza 300 osób, wyboru delegatów na Krajowy Zjazd dokonujà zebrania rejonowe
zgromadzenia wojewódzkiego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych dokonuje podzia∏u
na rejony w danym województwie.
5. Zasady przeprowadzania wyborów delegatów
na Krajowy Zjazd oraz liczb´ tych delegatów z poszczególnych województw okreÊla Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.
6. Krajowy Zjazd zwo∏uje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.
Art. 44. Do Krajowego Zjazdu nale˝y:
1) wybór Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zwanego dalej „Prezesem Krajowej Rady”,
2) wybór Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Komisji Rewizyjnej, Sàdu Dyscyplinarnego,
Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika
Dyscyplinarnego i jego zast´pców,
3) uchwalanie wytycznych dzia∏ania samorzàdu i jego
organów,
4) okreÊlenie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorzàdu, liczby cz∏onków tych organów
oraz trybu ich odwo∏ywania, a tak˝e zasad podejmowania uchwa∏ przez organy samorzàdu,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaƒ Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Komisji
Rewizyjnej, Sàdu Dyscyplinarnego, Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego,
6) kodyfikowanie zasad etyki diagnostów laboratoryjnych,
7) ustalanie podstawowych zasad gospodarki finansowej samorzàdu.
Art. 45. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych zwo∏uje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych:
1) z w∏asnej inicjatywy,
2) na wniosek prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) na wniosek co najmniej 500 diagnostów laboratoryjnych.
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2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych powinien byç zwo∏any w terminie 3 miesi´cy od dnia wp∏ywu wniosku o jego zwo∏anie i obraduje nad sprawami, dla których zosta∏ zwo∏any.
Art. 46. 1. Krajowà Rad´ Diagnostów Laboratoryjnych, zwanà dalej „Krajowà Radà”, stanowià Prezes
Krajowej Rady i cz∏onkowie wybrani przez Krajowy
Zjazd.
2. Prezydium Krajowej Rady stanowià Prezes Krajowej Rady i wybrani przez Krajowà Rad´ wiceprezesi,
sekretarz, skarbnik i cz∏onkowie.
3. Prezydium Krajowej Rady jest organem wykonawczym Krajowej Rady i zdaje jej spraw´ ze swojej
dzia∏alnoÊci.
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przez Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz sprawuje sàdownictwo polubowne.
2. Od orzeczeƒ Sàdu Dyscyplinarnego s∏u˝y odwo∏anie do Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego.
Art. 50. Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny:
1) uchwala regulaminy wewn´trzne Sàdu Dyscyplinarnego i Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego,
2) rozpatruje odwo∏ania od orzeczeƒ Sàdu Dyscyplinarnego.
Art. 51. Rzecznik Dyscyplinarny przygotowuje post´powanie dyscyplinarne i wykonuje czynnoÊci oskar˝yciela przed Sàdem Dyscyplinarnym i Wy˝szym Sàdem Dyscyplinarnym.

2) wykonywanie uchwa∏ Krajowego Zjazdu,

Art. 52. 1. Pracodawca nie mo˝e, bez zgody Krajowej Rady, wypowiedzieç lub rozwiàzaç umowy o prac´
ani wypowiedzieç warunków pracy i p∏acy diagnoÊcie
laboratoryjnemu pe∏niàcemu funkcj´ z wyboru w organach samorzàdu, w czasie jej pe∏nienia oraz w okresie
jednego roku po ustaniu kadencji.

3) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz
przedstawianie wniosków dotyczàcych unormowaƒ prawnych z zakresu ochrony zdrowia,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadkach
okreÊlonych w art. 40, 411 oraz art. 43 pkt 2 Kodeksu
pracy.

4) opiniowanie programu studiów wy˝szych i studiów
podyplomowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,

Art. 53. Samorzàd mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà.

Art. 47. Do zakresu dzia∏ania Krajowej Rady nale˝y:
1) reprezentowanie samorzàdu wobec organów paƒstwowych i samorzàdowych, sàdów, kas chorych,
instytucji i organizacji,

5) uchwalanie bud˝etu Krajowej Rady i zatwierdzanie
sprawozdaƒ z jego wykonania oraz rozpatrywanie
wniosków Komisji Rewizyjnej,
6) wybór Prezesa Krajowej Rady oraz Rzecznika Dyscyplinarnego, je˝eli ich mandat wygas∏ w okresie
pomi´dzy Krajowymi Zjazdami,
7) wybór przewodniczàcego Zespo∏u Wizytatorów, jego zast´pcy i cz∏onków,
8) koordynowanie doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych,
9) uchwalanie regulaminów:
a) dzia∏alnoÊci samorzàdu i jego organów,
b) zakresu i zasad dzia∏ania wizytatorów,
c) sk∏adania egzaminu na diagnost´ laboratoryjnego,
d) prowadzenia listy diagnostów laboratoryjnych,
e) prowadzenia Ewidencji,
10) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorzàdu,
11) okreÊlanie wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej i zasad
jej podzia∏u oraz wysokoÊci op∏at zwiàzanych z decyzjà w sprawie wpisu na list´ diagnostów laboratoryjnych oraz op∏at manipulacyjnych,
12) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w ustawie
oraz przepisach odr´bnych.
Art. 48. Do zakresu dzia∏ania Komisji Rewizyjnej nale˝y kontrola dzia∏alnoÊci finansowej i gospodarczej
Krajowej Rady.
Art. 49. 1. Sàd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy
dyscyplinarne diagnostów laboratoryjnych, wniesione

Art. 54. Dzia∏alnoÊç samorzàdu jest finansowana:
1) ze sk∏adek cz∏onkowskich i op∏at zwiàzanych z post´powaniem w sprawie wpisu na list´ diagnostów
laboratoryjnych,
2) z dochodów z innych êróde∏, a w szczególnoÊci z dotacji, subwencji, darowizn i spadków,
3) z dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Art. 55. Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej podlegajà egzekucji w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Rozdzia∏ 7
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna
Art. 56. 1. DiagnoÊci laboratoryjni podlegajà odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za zawinione, nienale˝yte
wykonywanie czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej
oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej
lub przepisami dotyczàcymi wykonywania czynnoÊci
diagnostyki laboratoryjnej.
2. Od odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej wy∏àczone
sà czyny naruszajàce przepisy o odpowiedzialnoÊci porzàdkowej pracowników, okreÊlone w Kodeksie pracy.
Art. 57. 1. Post´powanie dyscyplinarne o ten sam
czyn toczy si´ niezale˝nie od post´powania karnego
lub post´powania dyscyplinarnego wszcz´tego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne
przewidujà takie post´powanie. Post´powanie dyscy-
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plinarne mo˝e byç jednak zawieszone do czasu ukoƒczenia post´powania karnego.

3) Sàd Najwy˝szy orzekajàcy w sprawach, o których
mowa w art. 58 ust. 4.

2. Post´powania dyscyplinarnego nie wszczyna
si´, a wszcz´te umarza, je˝eli zasz∏a okolicznoÊç, która
wed∏ug Kodeksu post´powania karnego wy∏àcza Êciganie.

2. Cz∏onkowie Sàdu Dyscyplinarnego i Wy˝szego
Sàdu Dyscyplinarnego orzekajà na podstawie swojego
przekonania opartego na swobodnej ocenie ca∏okszta∏tu dowodów z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci przemawiajàcych zarówno na korzyÊç, jak i na niekorzyÊç obwinionego.

Art. 58. 1. Karami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na okres od 12 miesi´cy do
5 lat,
4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Art. 61. Oskar˝ycielem w post´powaniu dyscyplinarnym przed Sàdem Dyscyplinarnym i Wy˝szym Sàdem Dyscyplinarnym jest Rzecznik Dyscyplinarny. Post´powanie dyscyplinarne wszczyna si´ na wniosek
Rzecznika Dyscyplinarnego.
Art. 62. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinarnego:

2. W przypadku prawomocnego ukarania karà,
o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek pracy diagnosty laboratoryjnego wygasa z mocy prawa. WygaÊni´cie to pociàga za sobà skutki, jakie przepisy prawa wià˝à z rozwiàzaniem umowy o prac´ bez wypowiedzenia
z winy pracownika.

1) je˝eli od chwili pope∏nienia przewinienia up∏yn´∏y
3 lata,

3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego oznacza skreÊlenie z listy
diagnostów laboratoryjnych.

2. Je˝eli jednak czyn zawiera znamiona przest´pstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie nast´puje
wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane w przepisach karnych.

4. Od orzeczenia dyscyplinarnego, wydanego przez
Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny, orzekajàcego kar´, o której
mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ukaranemu przys∏uguje prawo
wniesienia kasacji do Sàdu Najwy˝szego, w terminie
14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Art. 59. 1. Diagnosta laboratoryjny, wobec którego
Sàd Dyscyplinarny orzek∏ w pierwszej instancji kar´,
o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3 i 4, mo˝e byç tymczasowo zawieszony w czynnoÊciach zawodowych.
Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu w czynnoÊciach zawodowych wydaje Sàd Dyscyplinarny
z urz´du lub na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
2. Postanowienie Sàdu Dyscyplinarnego o tymczasowym zawieszeniu w czynnoÊciach zawodowych jest
natychmiast wykonalne. Je˝eli okres tymczasowego
zawieszenia w czynnoÊciach zawodowych trwa d∏u˝ej
ni˝ 3 miesiàce, Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny bada z urz´du zasadnoÊç zawieszenia i wydaje postanowienie
w sprawie.
3. Za okres tymczasowego zawieszenia w czynnoÊciach zawodowych diagnosta laboratoryjny zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia oraz do
innych Êwiadczeƒ ze stosunku pracy. Pracodawca mo˝e w tym czasie powierzyç diagnoÊcie laboratoryjnemu
wykonywanie innej pracy.
Art. 60. 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powo∏ane sà nast´pujàce sàdy:
1) Sàd Dyscyplinarny orzekajàcy w sprawach, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 59 ust. 1,
2) Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny orzekajàcy w sprawach,
o których mowa w art. 50 pkt 2 i art. 59 ust. 2,

2) po up∏ywie 6 miesi´cy od powzi´cia wiadomoÊci
przez Rzecznika Dyscyplinarnego o pope∏nieniu
przewinienia.

3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa ka˝da
czynnoÊç Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie.
Art. 63. Obwiniony diagnosta laboratoryjny mo˝e
ustanowiç obroƒc´ spoÊród osób posiadajàcych pe∏nà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych.
Art. 64. W razie Êmierci obwinionego diagnosty laboratoryjnego przed ukoƒczeniem post´powania dyscyplinarnego toczy si´ ono nadal, je˝eli tego za˝àda
ma∏˝onek obwinionego, jego krewny w linii prostej,
brat lub siostra w terminie 2 miesi´cy od dnia zgonu
obwinionego.
Art. 65. 1. W przypadku uniewinnienia lub umorzenia post´powania w wyniku kasacji lub wznowienia
post´powania, diagnoÊcie laboratoryjnemu przys∏uguje roszczenie w stosunku do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za szkod´ pozostajàcà w zwiàzku przyczynowym z prowadzonym post´powaniem
lub wydanym orzeczeniem.
2. Roszczenie o odszkodowanie wygasa w razie niezg∏oszenia wniosku w terminie 12 miesi´cy od daty
uprawomocnienia si´ orzeczenia, o którym mowa
w ust. 1.
3. W sprawach roszczeƒ o odszkodowanie orzeka
sàd powszechny.
Art. 66. Na wniosek diagnosty laboratoryjnego
orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu post´powania w jego sprawie, z zakresu odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej, podlega opublikowaniu w organie prasowym samorzàdu.
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Art. 67. 1. Krajowa Rada prowadzi Rejestr Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych, zwany dalej „Rejestrem Ukaranych”.

3. Post´powanie w sprawach, o których mowa
w ust. 1, toczy si´ wed∏ug przepisów Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia.

2. Usuni´cie wzmianki o orzeczeniu dyscyplinarnym z Rejestru Ukaranych nast´puje z urz´du po up∏ywie:

Rozdzia∏ 9

1) 3 lat od uprawomocnienia si´ orzeczenia dyscyplinarnego orzekajàcego kar´ upomnienia lub nagany,
2) 5 lat od up∏ywu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
3. Nie usuwa si´ wzmianki o karze pozbawienia
prawa do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Art. 68. 1. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´ wniesionà od prawomocnego orzeczenia przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Krajowej
Rady z powodu ra˝àcego naruszenia przepisów prawa
lub oczywistej nies∏usznoÊci orzeczenia.

Zmiana w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe
Art. 72. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r.
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz.
1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935,
z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 84, poz. 948, Nr 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 diagnostyczne,”.

2. Kasacja na niekorzyÊç obwinionego mo˝e byç
wniesiona w ciàgu 6 miesi´cy od daty uprawomocnienia si´ orzeczenia dyscyplinarnego.

Art. 73. 1. Osoby, które w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:

Art. 69. 1. Sàd Dyscyplinarny w sporach dotyczàcych wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, za pisemnà zgodà stron, mo˝e rozpatrywaç jako
sàd polubowny spory mi´dzy diagnostami laboratoryjnymi oraz mi´dzy diagnostami laboratoryjnymi i innymi pracownikami ochrony zdrowia lub innymi osobami i instytucjami ochrony zdrowia, je˝eli spory te dotyczà wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

2) spe∏niajà wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 1
pkt 2—6,

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Sàd
Dyscyplinarny stosuje odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania cywilnego.
Art. 70. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady i tryb post´powania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych ze szczególnym
uwzgl´dnieniem sk∏adu, trybu powo∏ywania i w∏aÊciwoÊci sàdów dyscyplinarnych, trybu post´powania
wyjaÊniajàcego,
post´powania
dyscyplinarnego
w pierwszej instancji oraz post´powania odwo∏awczego, a tak˝e zasad wykonania orzeczeƒ oraz obcià˝enia
kosztami post´powania.
Rozdzia∏ 8
OdpowiedzialnoÊç karna
Art. 71. 1. Kto bez uprawnieƒ wykonuje czynnoÊci
diagnostyki laboratoryjnej,
podlega karze grzywny.
2. Je˝eli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1,
dzia∏a w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej albo
wprowadza w b∏àd co do posiadania takiego uprawnienia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.

1) ukoƒczy∏y studia wy˝sze,

3) udzielajà lub udziela∏y Êwiadczeƒ zdrowotnych
zwiàzanych z badaniem diagnostycznym, w tym
z analitykà medycznà, w rozumieniu ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej,
4) wykonujà lub wykonywa∏y Êwiadczenia zdrowotne,
o których mowa w pkt 3, w wyodr´bnionych organizacyjnie jednostkach utworzonych i utrzymywanych w celu udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych
i promocji zdrowia
— stajà si´ diagnostami laboratoryjnymi w rozumieniu tej ustawy, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Je˝eli osoba ubiegajàca si´ o wpis na list´ diagnostów laboratoryjnych w trybie, o którym mowa
w ust. 1, w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, nie wykonywa∏a Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których mowa w ust. 1
pkt 3, od ponad 2 lat, liczàc od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, osoba ta musi udokumentowaç, ˝e wykonywa∏a te Êwiadczenia nieprzerwanie przez okres 5 lat i nie
naby∏a uprawnieƒ emerytalnych.
Art. 74. Osoby, które do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy spe∏ni∏y warunki, o których mowa w art. 73, mogà
ubiegaç si´, w ciàgu 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, o wpis na list´ diagnostów laboratoryjnych.
Art. 75. Osoby, które w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy sà obwinione o pope∏nienie wykroczenia zawodowego w rozumieniu dotychczasowych przepisów, a post´powanie w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej
w tej sprawie nie zosta∏o zakoƒczone, nie mogà ubiegaç si´ o wpis na list´ diagnostów laboratoryjnych do
czasu prawomocnego rozstrzygni´cia w tej sprawie.
Art. 76. Czyny diagnostów laboratoryjnych pope∏nione przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, które stanowià
wykroczenie zawodowe, a post´powanie w zakresie
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odpowiedzialnoÊci zawodowej w tej sprawie, do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, nie zosta∏o wszcz´te, podlegajà rozpoznaniu w trybie post´powania dyscyplinarnego, o którym mowa w ustawie.
Art. 77. CzynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej mogà
byç wykonywane samodzielnie przez osoby niewpisane na list´ diagnostów laboratoryjnych przez okres
2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 78. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po
zasi´gni´ciu opinii Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Samorzàdu Diagnostów Laboratoryjnych,
powo∏a Komitet Organizacyjny pierwszego Krajowego
Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych, zwany dalej „Komitetem”.
2. Zadaniem Komitetu jest:
1) rozpoznawanie wniosków o wpis i dokonywanie
wpisów na list´ diagnostów laboratoryjnych,
2) zorganizowanie i zwo∏anie pierwszych zgromadzeƒ
wojewódzkich oraz w przypadku, o którym mowa
w art. 43 ust. 3, dokonanie podzia∏u na rejony i zorganizowanie oraz zwo∏anie pierwszych zebraƒ rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego,
3) opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd oraz opracowanie
projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu.
3. Zgromadzenia wojewódzkie i zebrania rejonowe
zgromadzenia wojewódzkiego sà zwo∏ywane najwcze-
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Êniej w terminie 4 miesi´cy, a najpóêniej w terminie
6 miesi´cy od dnia rozpocz´cia wpisów na list´ diagnostów laboratoryjnych.
4. W zgromadzeniach i zebraniach, o których mowa
w ust. 3, uczestniczà diagnoÊci laboratoryjni wpisani
na list´ diagnostów laboratoryjnych najpóêniej na
7 dni przed rozpocz´ciem zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego zgromadzenia wojewódzkiego.
Art. 79. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
zwo∏uje pierwszy Krajowy Zjazd w terminie nieprzekraczajàcym 60 dni od dnia zamkni´cia ostatniego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego
zgromadzenia wojewódzkiego.
2. Z dniem ukonstytuowania si´ pierwszego Krajowego Zjazdu organy samorzàdu przejmujà wszystkie
swoje kompetencje, o których mowa w ustawie. Przepis art. 43 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 80. Przepisów ustawy z dnia 18 lipca 1950 r.
o odpowiedzialnoÊci zawodowej fachowych pracowników s∏u˝by zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332, z 1989 r.
Nr 30, poz. 158, z 1991 r. Nr 41, poz. 178 i 179) nie stosuje si´ do osób wpisanych na list´ diagnostów laboratoryjnych.
Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1084
USTAWA
z dnia 27 lipca 2001 r.
o zmianie ustawy o Policji, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy
o samorzàdzie powiatowym oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce
administracj´ publicznà.
Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41,
poz. 465 i Nr 81, poz. 877) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

„3. Wy∏àcza si´ z terytorialnego zasi´gu dzia∏ania komendanta wojewódzkiego Policji w∏aÊciwego dla województwa mazowieckiego
obszar:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Policja realizuje tak˝e zadania wynikajàce
z umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych, na
zasadach i w zakresie w nich okreÊlonych.”;

1) powiatu warszawskiego oraz powiatów:
grodziskiego, legionowskiego, otwockiego, piaseczyƒskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wo∏omiƒskiego,

2) w art. 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorialny zasi´g dzia∏ania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podzia∏owi administracyjnemu
Paƒstwa, z zastrze˝eniem ust. 3—5.”,
b) dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

2) innych powiatów lub gmin przy∏àczonych
do Warszawskiego Zespo∏u Miejskiego
w trybie okreÊlonym przepisami ustawy
o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy —
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 8
czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy.

