
3) w Sàdzie Rejonowym w Gliwicach —
Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Re-
jestru Sàdowego — dla spraw z cz´Êci
województwa Êlàskiego obj´tej obsza-
rem w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Gliwicach,

4) w Sàdzie Rejonowym w Katowicach —
Wydzia∏ Gospodarczy — Krajowego Re-
jestru Sàdowego — dla spraw z cz´Êci
województwa Êlàskiego obj´tej obsza-

rem w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego
w Katowicach;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2004 r., z wyjàtkiem przepisów § 1 pkt 2 i 3, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2004 r.

Minister SprawiedliwoÊci: M. Sadowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie powo∏ania Komisji Heraldycznej

Na podstawie art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 21 grud-
nia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31,
poz. 130, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w spra-

wie powo∏ania Komisji Heraldycznej (Dz. U. Nr 6,
poz. 83, z 2001 r. Nr 134, poz. 1513 oraz z 2002 r.
Nr 166, poz. 1368) w § 1 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Grzegorz Latos — sekretarz,”;
2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Marek Makowski — cz∏onek,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce la-

boratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝-
szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052), 

2) ustawà z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
(Dz. U. Nr 45, poz. 391),



3) ustawà z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1663),

4) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy-
leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 9 czerwca 2004 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 72, 74 i 77—79 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100,
poz. 1083), które stanowià:

„Art. 72. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
k∏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 brzmie-
nie:

„4) laboratorium diagnostyczne,”.”

„Art. 74. Osoby, które do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy spe∏ni∏y warunki, o których mo-
wa w art. 73, mogà ubiegaç si´, w ciàgu
2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
o wpis na list´ diagnostów laboratoryj-
nych.”

„Art. 77. CzynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej
mogà byç wykonywane samodzielnie
przez osoby niewpisane na list´ diagno-
stów 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 Ogólnopolskie-
go Komitetu Organizacyjnego Samo-
rzàdu Diagnostów Laboratoryjnych,
powo∏a Komitet Organizacyjny pierw-
szego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych, zwany dalej „Komi-
tetem”.

2. Zadaniem Komitetu jest:

1) rozpoznawanie wniosków o wpis
i dokonywanie wpisów na list´ dia-
gnostów laboratoryjnych,

2) zorganizowanie i zwo∏anie pierw-
szych 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 rejono-
wych zgromadzenia wojewódzkie-
go,

3) opracowanie projektu regulaminu
wyboru delegatów na pierwszy Kra-
jowy Zjazd oraz opracowanie pro-
jektu regulaminu pierwszego Krajo-
wego Zjazdu.

3. Zgromadzenia wojewódzkie i zebrania
rejonowe zgromadzenia wojewódzkie-
go sà zwo∏ywane najwczeÊniej w ter-
minie 4 miesi´cy, a najpóêniej w termi-
nie 6 miesi´cy od dnia rozpocz´cia
wpisów na list´ diagnostów laborato-
ryjnych.

4. W zgromadzeniach i zebraniach, o któ-
rych mowa w ust. 3, uczestniczà dia-
gnoÊci laboratoryjni wpisani na list´
diagnostów laboratoryjnych najpóê-
niej na 7 dni przed rozpocz´ciem zgro-
madzenia wojewódzkiego lub zebrania
rejonowego zgromadzenia wojewódz-
kiego.

Art. 79. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
zwo∏uje pierwszy Krajowy Zjazd w ter-
minie nieprzekraczajàcym 60 dni od
dnia zamkni´cia ostatniego zgroma-
dzenia wojewódzkiego lub zebrania re-
jonowego zgromadzenia wojewódz-
kiego.

2. Z dniem ukonstytuowania si´ pierw-
szego Krajowego Zjazdu organy samo-
rzàdu przejmujà wszystkie swoje kom-
petencje, o których mowa w ustawie.
Przepis art. 43 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

2) art. 101 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie
Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052), który sta-
nowi:

„Art. 101. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r., z tym ˝e przepisy
art. 42 § 2, art. 70 § 1 i art. 93 w zakresie
wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 42 § 1, stosuje si´ od dnia 1 stycz-
nia 2004 r.”;

3) art. 224 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), który stano-
wi:

„Art. 224. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 200, 201 i 211, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 136 ust. 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

4) art. 4—9 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmia-
nie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz
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o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1663),
które stanowià:

„Art. 4. 1. Prawo samodzielnego wykonywania
czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej
powsta∏e z chwilà dokonania wpisu na
list´ diagnostów laboratoryjnych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowu-
je moc i staje si´ prawem wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego,
o którym mowa w niniejszej ustawie.

2. W sprawach dotyczàcych przyznania
prawa samodzielnego wykonywania
czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej,
wszcz´tych i niezakoƒczonych podj´-
ciem uchwa∏y przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy
ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà.

Art. 5. 1. Diagnosta laboratoryjny jest obowiàza-
ny wystàpiç do Krajowej Rady Diagno-
stów Laboratoryjnych o stwierdzenie
prawa wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego w terminie 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia niniejszej ustawy w ˝y-
cie.

2. Osoby, które nie dope∏ni∏y obowiàzku,
o którym mowa w ust. 1, nie mogà wy-
konywaç zawodu diagnosty laborato-
ryjnego do czasu stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu diagnosty labo-
ratoryjnego.

Art. 6. Osoby, które w dniu 1 paêdziernika 2003 r.
posiada∏y uprawnienia do wykonywania
czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej,
w rozumieniu dotychczas obowiàzujàcych
przepisów, zachowujà to prawo.

Art. 7. 1. Podmioty, które w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy prowadzà laboratoria, sà obo-

wiàzane wystàpiç do Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z wnio-
skiem o wpis tego laboratorium do ewi-
dencji w terminie 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia niniejszej ustawy w ˝ycie.

2. Podmioty, które nie dope∏ni∏y obowiàz-
ku, o którym mowa w ust. 1, nie mogà
prowadziç laboratorium do czasu uzy-
skania wpisu do ewidencji.

Art. 8. Przepisy art. 7 pkt 5, art. 9 ust. 3 i art. 14
ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
stosuje si´ do obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

5) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-
skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy

Dziennik Ustaw Nr 144 — 10014 — Poz. 1529

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca
2004 r. (poz. 1529)

USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

o diagnostyce laboratoryjnej

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.1) Ustawa okreÊla:

1) zasady i warunki wykonywania czynnoÊci diagno-
styki laboratoryjnej w medycznym laboratorium
diagnostycznym;

2) zasady i warunki wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego;

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryj-

nej oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1663), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika 2003 r.



3) zasady organizacji i dzia∏ania samorzàdu diagno-
stów laboratoryjnych.

Art. 1a.2) Medyczne laboratorium diagnostyczne,
zwane dalej „laboratorium”, wykonuje badania in vi-
tro materia∏u biologicznego.

Art. 2.3) CzynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej obej-
mujà:

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

2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne p∏ynów
ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobra-
nych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych
i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;

3) dzia∏ania zmierzajàce do ustalenia zgodnoÊci tkan-
kowej;

4) wykonywanie oceny jakoÊci i wartoÊci diagno-
stycznej badaƒ, o których mowa w pkt 1—3, oraz
laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku
badaƒ;

5) dzia∏alnoÊç naukowà i dydaktycznà prowadzonà
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Art. 3. (uchylony).4)

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 swo-
ich zadaƒ i podlega wy∏àcznie przepisom ustawy.

3. Jednostkà organizacyjnà samorzàdu, posiadajà-
cà 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 for-
mach okreÊlonych niniejszà ustawà.

Rozdzia∏ 2

Uprawnienia do wykonywania czynnoÊci
diagnostyki laboratoryjnej

Art. 6.5) Osobà uprawnionà do wykonywania czyn-
noÊci diagnostyki laboratoryjnej jest:

1) diagnosta laboratoryjny;

2) osoba posiadajàca prawo wykonywania zawodu
lekarza i specjalizacj´ w dziedzinie przydatnej do
wykonywania czynnoÊci diagnostyki laboratoryj-
nej.

Art. 6a.6) 1. Osobà uprawnionà do wykonywania
czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, jest równie˝ osoba posiadajàca:

1) tytu∏ zawodowy technika analityki medycznej;

2) tytu∏ zawodowy licencjata na kierunku analityka
medyczna;

3) tytu∏ zawodowy magistra na kierunku innym ni˝
okreÊlony w art. 7 pkt 1 — przydatnym do wykony-
wania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wyko-
nujà samodzielnie czynnoÊci diagnostyki laboratoryj-
nej, o których mowa w art. 2 pkt 1—3, a czynnoÊci,
o których mowa w art. 2 pkt 4, pod nadzorem diagno-
sty laboratoryjnego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykonu-
jà wszystkie czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej pod
nadzorem diagnosty laboratoryjnego.

Art. 6b.6) 1. Osoby uprawnione, o których mowa
w art. 6 i 6a, w zale˝noÊci od posiadanych kwalifikacji
zawodowych, mogà wykonywaç zabiegi i czynnoÊci
polegajàce na pobraniu od pacjenta materia∏u do ba-
daƒ laboratoryjnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryj-
nych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wykaz zabiegów i czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci bezpieczeƒ-
stwo pacjenta oraz kwalifikacje zawodowe osób
uprawnionych do wykonywania czynnoÊci diagnosty-
ki laboratoryjnej.

Art. 7.7) Diagnostà laboratoryjnym jest osoba wpi-
sana na list´ diagnostów laboratoryjnych, która ma
pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, posiada stan
zdrowia pozwalajàcy na wykonywanie zawodu dia-
gnosty laboratoryjnego, wykonuje zawód w laborato-
rium oraz spe∏nia jeden z warunków:

1) ukoƒczy∏a studia wy˝sze na kierunku analityka me-
dyczna i uzyska∏a tytu∏ zawodowy magistra;

2) ukoƒczy∏a studia wy˝sze na kierunku innym ni˝
okreÊlony w pkt 1, przydatnym do wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego, i uzyska∏a ty-
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———————
2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
4) Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.

———————
6) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia

20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw
w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.



tu∏ zawodowy magistra oraz w ramach kszta∏cenia
podyplomowego uzyska∏a kwalifikacje zawodowe
w zakresie analityki medycznej potwierdzone eg-
zaminem;

3) ukoƒczy∏a studia wy˝sze na kierunku innym ni˝ okre-
Êlony w pkt 1 i uzyska∏a na dotychczasowych zasa-
dach specjalizacj´ I lub II stopnia w dziedzinie majà-
cej zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej;

4) posiada dyplom wydany w paƒstwie innym ni˝
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej lub paƒ-
stwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym uznany w Rze-
czypospolitej Polskiej za równowa˝ny z dyplomem
uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, po-
twierdzajàcym tytu∏ zawodowy magistra na kie-
runku analityka medyczna;

5) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu dia-
gnosty laboratoryjnego nabyte w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkow-
skim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym innym ni˝ Rzeczpospolita
Polska uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgod-
nie z ustawà z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania za-
wodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954,
z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).

Art. 7a.8) 1. Kszta∏cenie podyplomowe, o którym
mowa w art. 7 pkt 2, przeprowadzajà szko∏y wy˝sze,
które prowadzà studia na kierunku analityka medycz-
na, zwane dalej „jednostkami szkolàcymi”.

2. Kszta∏cenie podyplomowe mo˝e byç prowadzo-
ne w trybie: dziennym, wieczorowym, zaocznym lub
mieszanym, na podstawie programu nauczania opra-
cowanego przez zespó∏ ekspertów powo∏any przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

3. Program nauczania opracowany jest na podsta-
wie standardów nauczania, o których mowa
w art. 4a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póên.
zm.9)), dla kierunku analityka medyczna.

4. Egzamin, o którym mowa w art. 7 pkt 2, organi-
zuje jednostka szkolàca, a przeprowadza komisja eg-
zaminacyjna powo∏ana przez kierownika jednostki
szkolàcej.

5. Koszty kszta∏cenia podyplomowego i egzaminu
ponosi osoba odbywajàca kszta∏cenie podyplomowe.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób opracowania programu nauczania, o któ-
rym mowa w ust. 2, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem sk∏adu zespo∏u ekspertów powo∏anego do
opracowania programu;

2) sposób i tryb odbywania kszta∏cenia podyplomo-
wego oraz wzór dokumentacji przebiegu kszta∏ce-
nia podyplomowego, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem przeprowadzania post´powania kwalifikacyj-
nego, zakresu oraz form zdobywania wiedzy teo-
retycznej i umiej´tnoÊci praktycznych, czasu odby-
wania kszta∏cenia podyplomowego i wykonywa-
nia nadzoru nad jego merytorycznà realizacjà;

3) sposób przeprowadzania egzaminu oraz wzór za-
Êwiadczenia potwierdzajàcego zdanie egzaminu,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem sk∏adu komisji
egzaminacyjnej oraz wymagaƒ dotyczàcych egza-
minu.

Art. 8. 1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryj-
nych prowadzi list´ diagnostów laboratoryjnych oraz
na wniosek zainteresowanego podejmuje w drodze
uchwa∏y decyzj´ o wpisie.

2.10) Wpis na list´ diagnostów laboratoryjnych
obejmuje:

1) numer i dat´ wpisu;

2) nazwisko, imi´ lub imiona, dat´ urodzenia, numer
PESEL lub — gdy ten numer nie zosta∏ nadany —
numer paszportu, dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;

3) adres zamieszkania;

4) numer prawa wykonywania zawodu.

3. Diagnosta laboratoryjny jest obowiàzany zawia-
domiç Krajowà Rad´ Diagnostów Laboratoryjnych
o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych
zmian.

Art. 9.11) 1. Prawo wykonywania zawodu diagno-
sty laboratoryjnego stwierdza Krajowa Rada Diagno-
stów Laboratoryjnych, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, która
z∏o˝y∏a:
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8) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
9) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1991 r.

Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509
i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661,
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50,
poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r.
Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194
i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150,
poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304
i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1206.

———————
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 7.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



1) wniosek o wydanie prawa wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego;

2) dokument stwierdzajàcy spe∏nienie jednego z wy-
magaƒ, o których mowa w art. 7 pkt 1—5;

3) oÊwiadczenie o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych;

4) zaÊwiadczenie o stanie zdrowia pozwalajàcego na
wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego.

2. Prawo wykonywania zawodu diagnosty labora-
toryjnego stwierdza Krajowa Rada Diagnostów Labo-
ratoryjnych w odniesieniu do osoby nieb´dàcej oby-
watelem polskim, która:

1) z∏o˝y∏a dokumenty, o których mowa w ust. 1;

2) w∏ada j´zykiem polskim w stopniu niezb´dnym do
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
w mowie i w piÊmie, potwierdzonym urz´dowym
dokumentem wydanym na podstawie odr´bnych
przepisów, z zastrze˝eniem ust. 3.

3.12) W odniesieniu do obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym wystarczajàcym dokumentem, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2, jest oÊwiadczenie o znajomoÊci
j´zyka polskiego w mowie i w piÊmie w zakresie nie-
zb´dnym do wykonywania zawodu diagnosty labora-
toryjnego.

Art. 10.13) 1. Na podstawie z∏o˝onych dokumentów
i oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 7, Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje, w terminie
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wymaganych dokumen-
tów, uchwa∏´ w sprawie stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu i wpisu na list´ diagnostów laborato-
ryjnych oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego”.

2. Do uchwa∏, o których mowa w ust. 1,
art. 10a ust. 2, art. 12 oraz art. 15, stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego.

3. Na uchwa∏y, o których mowa w ust. 2, s∏u˝y
skarga do sàdu administracyjnego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór dokumentu, o którym
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci dane
dotyczàce diagnosty laboratoryjnego oraz posiada-
nych przez niego kwalifikacji i informacji odnoszàcych
si´ do wykonywania zawodu.

Art. 10a.14) 1. Osoby, które posiadajà prawo wyko-
nywania zawodu lekarza i wykonujà zawód w labora-

torium, mogà byç na swój wniosek wpisane na list´
diagnostów laboratoryjnych. Przepis art. 10 stosuje
si´ odpowiednio.

2. Wpisu na list´ diagnostów laboratoryjnych
osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje si´ po z∏o˝e-
niu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu leka-
rza”. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych po-
dejmuje uchwa∏´ o wpisie na list´ w terminie 3 mie-
si´cy od dnia z∏o˝enia wymaganych dokumentów
i powiadamia o tym w∏aÊciwà okr´gowà izb´ lekarskà.

Art. 10b.14) Wpis na list´ diagnostów laboratoryj-
nych poprzedza z∏o˝enie przez wnioskodawc´ Êlubo-
wania.

Art. 11. 1. Rota Êlubowania sk∏adanego przez dia-
gnost´ laboratoryjnego ma nast´pujàce brzmienie:

„Âlubuj´ uroczyÊcie, ˝e jako diagnosta laboratoryj-
ny b´d´ wykonywa∏ czynnoÊci diagnostyki labora-
toryjnej z ca∏à sumiennoÊcià i rzetelnoÊcià, zgod-
nie z najlepszà wiedzà, zgodnie z prawem i prawa-
mi pacjenta „Salus aegroti suprema lex” i zasada-
mi etyki zawodowej. Poznane w zwiàzku z wykony-
waniem czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej fakty
i informacje zachowam w tajemnicy w zakresie
okreÊlonym przepisami prawa.”.

2. Âlubowanie mo˝e byç z∏o˝one z dodaniem zda-
nia „Tak mi dopomó˝ Bóg”.

3. Âlubowanie odbiera Prezes Krajowej Rady Dia-
gnostów Laboratoryjnych. Âlubowanie mo˝e byç rów-
nie˝ z∏o˝one w formie pisemnej.

Art. 12.15) 1. Diagnosta laboratoryjny traci prawo
wykonywania zawodu i zostaje skreÊlony z listy dia-
gnostów laboratoryjnych na mocy uchwa∏y Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku:

1) ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego lub cz´Êciowe-
go;

2) pozbawienia praw publicznych;

3) orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sàdowego
o zakazie wykonywania zawodu;

4) utraty przez lekarza wpisanego na list´ diagnostów
laboratoryjnych prawa wykonywania zawodu le-
karza.

2. W przypadku utraty przez lekarza wpisanego na
list´ diagnostów laboratoryjnych prawa wykonywania
zawodu lekarza w∏aÊciwa okr´gowa izba lekarska po-
wiadamia o tym Krajowà Rad´ Diagnostów Laborato-
ryjnych.

3. W przypadku Êmierci diagnosty laboratoryjnego
nast´puje skreÊlenie diagnosty laboratoryjnego z listy,
o której mowa w ust. 1.
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12) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 7.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
14) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.

———————
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



Art. 13. 1.16) Krajowa Rada Diagnostów Laborato-
ryjnych jest uprawniona do kontroli i oceny wykony-
wania czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej przez dia-
gnost´ laboratoryjnego. Kontrol´ przeprowadzajà
i oceny dokonujà wizytatorzy powo∏ani przez Krajowà
Rad´ Diagnostów Laboratoryjnych spoÊród diagno-
stów laboratoryjnych.

2.17) Wizytatorzy sà uprawnieni w szczególnoÊci
do:

1) wizytowania pomieszczeƒ laboratorium;

2) obserwowania sposobu wykonywania czynnoÊci
diagnostyki laboratoryjnej;

3) ˝àdania informacji, wyjaÊnieƒ i udost´pnienia do-
kumentacji medycznej;

4) wydawania zaleceƒ powizytacyjnych.

3.17) Wizytator ma obowiàzek przedstawiç diagno-
Êcie laboratoryjnemu, o którym mowa w ust. 1, a tak-
˝e do wiadomoÊci kierownikowi laboratorium proto-
kó∏ z wizytacji w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od
dnia przeprowadzenia wizytacji.

4.17) W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
majàcych wp∏yw na wyniki badaƒ diagnostycznych
wizytator powiadamia w∏aÊciwego wojewod´.

Art. 14. 1.18) Diagnosta laboratoryjny, który nie-
przerwanie nie wykonywa∏ czynnoÊci diagnostyki la-
boratoryjnej przez okres d∏u˝szy ni˝ 5 lat, a zamierza
podjàç ich wykonywanie, ma obowiàzek zawiadomie-
nia o tym Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
i odbycia przeszkolenia. Tryb i zakres przeszkolenia
ustala Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

2.19) Koszt przeszkolenia teoretycznego ponosi dia-
gnosta laboratoryjny.

3.19) Warunki odbywania przeszkolenia praktyczne-
go, w tym sposób jego finansowania, okreÊla umowa
o szkolenie zawarta mi´dzy diagnostà laboratoryjnym
a podmiotem prowadzàcym przeszkolenie praktyczne.

4.20) Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do osób,
które naby∏y prawo do wykonywania zawodu diagno-
sty laboratoryjnego w innych ni˝ Rzeczpospolita Pol-
ska paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 15. 1.21) Je˝eli Krajowa Rada Diagnostów La-
boratoryjnych stwierdzi, ˝e istnieje uzasadnione po-
dejrzenie niezdolnoÊci diagnosty laboratoryjnego do
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego lub
ograniczenia w wykonywaniu ÊciÊle okreÊlonych czyn-
noÊci diagnostyki laboratoryjnej ze wzgl´du na stan
zdrowia, powo∏uje komisj´ z∏o˝onà z lekarzy specjali-
stów z odpowiednich dziedzin medycyny. Komisja ta
wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolnoÊci dia-
gnosty laboratoryjnego do wykonywania zawodu dia-
gnosty laboratoryjnego albo ograniczenia wykonywa-
nia ÊciÊle okreÊlonych czynnoÊci diagnostyki laborato-
ryjnej.

2.21) Diagnosta laboratoryjny ma obowiàzek sta-
wienia si´ przed komisjà, o której mowa w ust. 1,
i poddania si´ niezb´dnym badaniom.

3.21) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
na podstawie orzeczenia komisji o niezdolnoÊci dia-
gnosty laboratoryjnego do wykonywania zawodu lub
ograniczenia wykonywania okreÊlonych czynnoÊci
diagnostyki laboratoryjnej, podejmuje uchwa∏´ o za-
wieszeniu prawa wykonywania zawodu diagnosty la-
boratoryjnego na okres trwania niezdolnoÊci albo
o ograniczeniu wykonywania okreÊlonych czynnoÊci
diagnostyki laboratoryjnej na okres trwania niezdol-
noÊci. Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa
w ust. 1, jest uprawniony do uczestnictwa w posie-
dzeniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
w czasie rozpatrywania jego sprawy.

4.21) Je˝eli diagnosta laboratoryjny odmawia pod-
dania si´ badaniu przez komisj´ lub gdy Krajowa Ra-
da Diagnostów Laboratoryjnych, na podstawie wyni-
ków post´powania wyjaÊniajàcego, uzna, ˝e dalsze
wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego lub
ÊciÊle okreÊlonych czynnoÊci diagnostyki laboratoryj-
nej przez diagnost´ laboratoryjnego grozi niebezpie-
czeƒstwem dla pacjentów, Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych podejmuje uchwa∏´ o zawieszeniu
diagnosty laboratoryjnego w prawie wykonywania za-
wodu diagnosty laboratoryjnego albo o ograniczeniu
wykonywania ÊciÊle okreÊlonych czynnoÊci diagnosty-
ki 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 wy-
stàpiç do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
o uchylenie uchwa∏y, je˝eli ustanà przyczyny zawie-
szenia lub ograniczenia, nie wczeÊniej jednak ni˝ po
up∏ywie 6 miesi´cy od podj´cia uchwa∏y Krajowej Ra-
dy Diagnostów Laboratoryjnych.

6. (uchylony).22)

7. Post´powanie w sprawach, o których mowa
w ust. 1—5, jest poufne.
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———————
16) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
17) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
18) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
19) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
20) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1, oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 62
pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.

———————
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
22) Przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.



8. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryj-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb powo∏y-
wania 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.

Rozdzia∏ 3

Wykonywanie czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej

Art. 16.23) CzynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej
przeprowadzane przez diagnost´ laboratoryjnego wy-
konywane sà w laboratorium.

Art. 17. 1. Laboratorium jest zak∏adem opieki zdro-
wotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408,
z póên. zm.24)), z zastrze˝eniem ust. 2.

2.25) Laboratorium mo˝e byç tak˝e jednostkà orga-
nizacyjnà zak∏adu opieki zdrowotnej, jednostki badaw-
czo-rozwojowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.26)) albo wy˝szej
uczelni medycznej.

3.25) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-
si´gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laborato-
ryjnych, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wymaga-
nia, jakim powinno odpowiadaç laboratorium, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem wymagaƒ fachowych
wobec personelu i kierownika laboratorium, warun-
ków sanitarnych pomieszczeƒ i urzàdzeƒ.

4.25) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-
si´gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laborato-
ryjnych, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
standardy jakoÊci dla medycznych laboratoriów dia-
gnostycznych i mikrobiologicznych, w celu zapewnie-
nia w∏aÊciwego poziomu i jakoÊci czynnoÊci diagno-
styki laboratoryjnej.

Art. 18.27) Uprawnienia do kierowania laborato-
rium majà osoby posiadajàce prawo wykonywania za-
wodu diagnosty laboratoryjnego.

Art. 19.28) 1. Krajowa Rada Diagnostów Laborato-
ryjnych prowadzi ewidencj´ laboratoriów, zwanà dalej
„ewidencjà”.

2. Podmiot, który prowadzi laboratorium, jest obo-
wiàzany wystàpiç z wnioskiem o wpis laboratorium
do ewidencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) pe∏nà i skróconà nazw´ laboratorium, jego siedzi-
b´ i adres;

2) nazw´ (firm´), form´ organizacyjno-prawnà, sie-
dzib´ i adres podmiotu, który prowadzi laborato-
rium, oraz numer w rejestrze przedsi´biorców al-
bo w innym w∏aÊciwym rejestrze lub w ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

4. Wpis do ewidencji zawiera dane, o których mo-
wa w ust. 3.

5. Dane wpisane do ewidencji sà jawne.

6. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
udost´pnia dane z ewidencji najpóêniej w terminie
14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

Art. 20.29) Podmiot, który utworzy∏ lub zlikwidowa∏
laboratorium w trybie przepisów ustawy o zak∏adach
opieki zdrowotnej, w terminie 14 dni od daty odpo-
wiedniego wpisu do rejestru zak∏adów opieki zdro-
wotnej, sk∏ada wniosek o wpis lub wykreÊlenie z ewi-
dencji.

Rozdzia∏ 4

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 przeprowa-
dziç 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 nie-
zdolny do Êwiadomego wyra˝enia zgody, wymagana
jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy
pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub poro-
zumienie si´ z nim jest niemo˝liwe — zgoda sàdu
opiekuƒczego.
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23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
24) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 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,
z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083,
Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,
1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152,
Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052.

———————
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
29) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



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 zgo-
d´ 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 dyspo-
nujàcy dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia si´ za-
biegowi i czynnoÊciom diagnostyki laboratoryjnej, po-
za zgodà jego przedstawiciela ustawowego lub opie-
kuna faktycznego albo w przypadku niewyra˝enia
przez nich zgody wymagana jest zgoda sàdu opiekuƒ-
czego.

6. Sàdem opiekuƒczym w∏aÊciwym miejscowo dla
udzielenia zgody na wykonywanie zabiegów i czynno-
Êci diagnostyki laboratoryjnej jest sàd, w którego
okr´gu zabiegi te i czynnoÊci majà byç wykonane.

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 prze-
prowadzanych na zlecenie lekarskie.

Art. 26. 1. Wykonywanie zabiegów i czynnoÊci dia-
gnostyki laboratoryjnej bez zgody pacjenta jest do-
puszczalne, je˝eli konieczne jest niezw∏oczne przepro-
wadzenie 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 faktycz-
nym.

2. Decyzj´ o podj´ciu zabiegów i czynnoÊci dia-
gnostyki laboratoryjnej w okolicznoÊciach, o których
mowa w ust. 1, diagnosta laboratoryjny podejmuje na
pisemne zlecenie lekarza leczàcego pacjenta, odnoto-
wane w dokumentacji medycznej pacjenta.

Art. 27. Diagnosta laboratoryjny bierze udzia∏
w post´powaniu diagnostycznym, profilaktycznym
i monitorowaniu terapii. O ostatecznym zestawie zle-
conych badaƒ decyduje prowadzàcy terapi´ lekarz.

Art. 28. 1. Diagnosta laboratoryjny ma prawo od-
mówiç wykonania zlecenia lekarskiego, je˝eli wykona-
nie tego zlecenia mo˝e zagroziç ˝yciu lub zdrowiu pa-
cjenta, chyba ˝e po zwróceniu lekarzowi uwagi na
wspomniane niebezpieczeƒstwo ten ostatni ponowi
zlecenie na piÊmie.

2. Odmow´ wykonania zlecenia diagnosta labora-
toryjny uzasadnia na piÊmie oraz powiadamia o tym
fakcie niezw∏ocznie swojego bezpoÊredniego prze∏o-
˝onego.

Art. 29. 1. Diagnosta laboratoryjny jest obowiàza-
ny 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 nie-
pe∏noletni lub ubezw∏asnowolniony — w stosunku
do jego przedstawiciela ustawowego lub opieku-
na faktycznego;

3) gdy badanie diagnostyczne zosta∏o przeprowadzo-
ne na ˝àdanie uprawnionych na podstawie odr´b-
nych ustaw organów lub instytucji; wówczas dia-
gnosta laboratoryjny jest obowiàzany poinformo-
waç o wynikach badaƒ wy∏àcznie te organy lub in-
stytucje;

4) gdy jest to niezb´dne do praktycznej nauki zawo-
dów medycznych;

5) gdy jest to niezb´dne dla celów naukowych;

6) w przypadkach gdy przewidujà to przepisy szcze-
gólne.

3. Ujawnianie tajemnicy poza przypadkami, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mo˝e nastàpiç wy∏àcznie
w niezb´dnym zakresie.

Art. 30.30) Diagnosta laboratoryjny ma prawo
i obowiàzek pog∏´biania i aktualizowania wiedzy
i umiej´tnoÊci zawodowych, w tym w szczególnoÊci
ma prawo do uzyskiwania tytu∏u specjalisty w dziedzi-
nach majàcych zastosowanie w ochronie zdrowia.

Art. 30a.31) 1. Diagnosta laboratoryjny uzyskuje ty-
tu∏ specjalisty, o którym mowa w art. 30, po odbyciu
szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej „specjali-
zacjà”, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu
egzaminu paƒstwowego.

2. Specjalizacj´ mo˝e rozpoczàç osoba, która spe∏-
nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego;

2) zosta∏a zakwalifikowana do odbycia specjalizacji
w post´powaniu kwalifikacyjnym.

3. Op∏at´ za specjalizacj´ i egzamin paƒstwowy
ponosi osoba odbywajàca specjalizacj´.
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31) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w od-
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4. WysokoÊç op∏aty za specjalizacj´ ustala rektor
szko∏y wy˝szej prowadzàcej specjalizacj´. Op∏ata sta-
nowi dochód szko∏y wy˝szej.

5. WysokoÊç op∏aty za egzamin paƒstwowy, o któ-
rym mowa w ust. 1, ustala Dyrektor Centrum Egzami-
nów Medycznych. Op∏ata stanowi dochód bud˝etu
paƒstwa.

6. WysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 4 i 5, nie
mo˝e przewy˝szaç planowanych kosztów zwiàzanych
z przeprowadzeniem specjalizacji lub egzaminu paƒ-
stwowego.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e,
w ramach Êrodków bud˝etu paƒstwa, których jest dys-
ponentem, dofinansowaç koszty zwiàzane ze szkole-
niem specjalizacyjnym diagnostów laboratoryjnych.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, kierujàc si´ bie˝àcà strate-
già rzàdu, uznaç dziedziny diagnostyki laboratoryjnej
za priorytetowe.

Art. 30b.31) 1. Specjalizacj´ mogà prowadziç szko-
∏y wy˝sze, które prowadzà studia na kierunku anality-
ka medyczna, je˝eli:

1) spe∏niajà standardy kszta∏cenia specjalizacyjnego
okreÊlone w programie specjalizacji;

2) zawar∏y umowy z podmiotami, które uzyska∏y wpis
na list´ prowadzonà przez ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia, na realizacj´ sta˝y kierunkowych
okreÊlonych programem specjalizacji;

3) opracowa∏y regulamin organizacyjny specjalizacji,
który okreÊla w szczególnoÊci:

a) sposób prowadzenia naboru osób przewidzia-
nych na specjalizacj´, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem wyników post´powania kwalifikacyjne-
go i maksymalnej liczby osób, które mogà zo-
staç przyj´te na specjalizacj´,

b) organizacj´ specjalizacji, w tym harmonogram
zaj´ç teoretycznych i sta˝y kierunkowych,

c) prawa i obowiàzki osób uczestniczàcych w spe-
cjalizacji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem praw
i obowiàzków okreÊlonych w umowie podpisy-
wanej z osobà uczestniczàcà w specjalizacji,

d) szczegó∏owy zakres obowiàzków kierowników
specjalizacji, opiekunów sta˝y kierunkowych,
wyk∏adowców i innych osób prowadzàcych za-
j´cia teoretyczne i praktyczne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia powo∏uje
zespó∏ ekspertów w celu wydania opinii o spe∏nieniu,
przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, warun-
ków niezb´dnych do realizacji sta˝u kierunkowego.

3. Obs∏ug´ organizacyjnà oraz finansowanie prac
zespo∏u zapewnia Centrum Medycznego Kszta∏cenia
Podyplomowego, zwane dalej „Centrum”.

4. Nadzór nad specjalizacjà sprawuje minister w∏a-
Êciwy do spraw zdrowia.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e prze-
prowadzaç kontrol´ i wydawaç zalecenia pokontrolne
dotyczàce oceny zgodnoÊci realizacji specjalizacji ze
standardami kszta∏cenia specjalizacyjnego, progra-
mem specjalizacji, oceny prawid∏owoÊci prowadzonej
dokumentacji i badania opinii osób odbywajàcych
specjalizacj´.

6. Je˝eli specjalizacja jest prowadzona z narusze-
niem standardów kszta∏cenia specjalizacyjnego, o któ-
rych mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia, w drodze decyzji, zawiesza uprawnienie szko∏y
wy˝szej do prowadzenia specjalizacji. W decyzji mini-
ster w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊla termin, w któ-
rym uczelnia jest obowiàzana spe∏niç warunki do przy-
wrócenia zawieszonego uprawnienia.

7. W okresie zawieszenia uprawnienia szko∏a wy˝-
sza wstrzymuje nabór na specjalizacj´.

8. Przywrócenie zawieszonego uprawnienia nast´-
puje w drodze decyzji ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia.

Art. 30c.31) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób i tryb dokonywania wpisu na list´ podmio-
tów uprawnionych do prowadzenia sta˝y kierun-
kowych, z uwzgl´dnieniem trybu powo∏ywania
i sk∏adu zespo∏u ekspertów, o którym mowa
w art. 30b ust. 2;

2) wykaz dziedzin majàcych zastosowanie w ochro-
nie zdrowia, w których mo˝na odbywaç specjaliza-
cj´, z uwzgl´dnieniem sta˝u pracy niezb´dnego do
przystàpienia do specjalizacji;

3) sposób opracowania i zakres programu specjaliza-
cji, z uwzgl´dnieniem sk∏adu zespo∏u ekspertów
powo∏anego do opracowania tego programu, spo-
sobów sprawdzania wiadomoÊci i umiej´tnoÊci
oraz sposobów oceny organizacji i przebiegu spe-
cjalizacji przez osoby uczestniczàce w specjalizacji;

4) sposób i tryb przeprowadzania oraz odbywania
specjalizacji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego,
obowiàzków i praw kierownika specjalizacji,
Êwiadczeƒ, jakie mogà byç przyznane pracowniko-
wi odbywajàcemu specjalizacj´, oraz kryteriów
i przypadków zwrotu przyznanych Êwiadczeƒ;

5) sposób i tryb sk∏adania egzaminu paƒstwowego,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem trybu powo∏ywa-
nia paƒstwowej komisji egzaminacyjnej oraz za-
kresu zadaƒ komisji;

6) szczegó∏owe warunki i sposób sprawowania nad-
zoru nad realizacjà specjalizacji, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci kwalifikacje osób przeprowadza-
jàcych kontrol´ oraz dokumentacj´ przebiegu kon-
troli;
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7) sposób ustalania op∏at, o których mowa w art. 30a
ust. 3, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci kryteria po-
wstawania kosztów.

Art. 30d.31) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
uznaje uzyskany za granicà tytu∏ specjalisty w dziedzi-
nie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia za rów-
nowa˝ny z tytu∏em specjalisty w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, je˝eli zosta∏y spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) czas specjalizacji odbytej za granicà nie odbiega
od czasu okreÊlonego w programie specjalizacji
w danej dziedzinie majàcej zastosowanie w ochro-
nie zdrowia realizowanego w Rzeczypospolitej
Polskiej;

2) program specjalizacji w zakresie wymaganej wie-
dzy teoretycznej oraz umiej´tnoÊci praktycznych
odpowiada w istotnych elementach programowi
specjalizacji w danej dziedzinie majàcej zastoso-
wanie w ochronie zdrowia w Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

2. Osoba, która uzyska∏a za granicà tytu∏ specjali-
sty, o którym mowa w ust. 1, wyst´puje do ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia z wnioskiem, do które-
go do∏àcza, wraz z t∏umaczeniem na j´zyk polski, na-
st´pujàce dokumenty:

1) orygina∏ dokumentu nadania tytu∏u specjalisty;

2) dokument zawierajàcy dane o miejscu odbycia
specjalizacji i czasie jej trwania oraz zrealizowa-
nym programie;

3) informacje o sposobie i trybie z∏o˝enia egzaminu
koƒcowego lub innej formie potwierdzajàcej na-
bytà wiedz´ i umiej´tnoÊci praktyczne;

4) zaÊwiadczenia o miejscu i okresie trwania i rodza-
ju czynnoÊci zawodowych wykonywanych po uzy-
skaniu tytu∏u specjalisty.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia uznaje lub
odmawia uznania tytu∏u specjalisty w dziedzinie majà-
cej zastosowanie w ochronie zdrowia, w drodze decy-
zji, na podstawie opinii sporzàdzonej przez dyrektora
Centrum.

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest sporzàdzo-
na na podstawie oceny merytorycznej wniosku, doko-
nanej przez zespó∏ ekspertów, o którym mowa
w art. 30b ust. 2. W wyniku dokonania oceny, zespó∏
ekspertów mo˝e wnioskowaç o podj´cie jednej z na-
st´pujàcych decyzji:

1) uznanie tytu∏u specjalisty bez ˝adnych dodatko-
wych warunków;

2) uznanie tytu∏u specjalisty po odbyciu sta˝u ada-
ptacyjnego w jednostce prowadzàcej specjaliza-
cj´, którego zakres i program okreÊli w indywidu-
alnych przypadkach zespó∏ ekspertów;

3) uznanie tytu∏u specjalisty po z∏o˝eniu egzaminu
paƒstwowego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) odmow´ uznania tytu∏u specjalisty uzyskanego za
granicà.

5. Obs∏ug´ organizacyjnà i finansowanie prac ze-
spo∏u, o których mowa w ust. 4, zapewnia Centrum.

6. Sta˝ adaptacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
jest odbywany w jednostce prowadzàcej specjalizacj´,
na podstawie umowy o odbycie sta˝u adaptacyjnego
zawartej z tà jednostkà na warunkach okreÊlonych
w umowie.

Rozdzia∏ 5 

(uchylony).32)

Rozdzia∏ 6

Samorzàd diagnostów laboratoryjnych

Art. 34. 1. Krajowà Izb´ Diagnostów Laboratoryj-
nych tworzà zamieszkali na terenie kraju diagnoÊci la-
boratoryjni.

2. Przynale˝noÊç diagnostów laboratoryjnych do
samorzàdu jest obowiàzkowa.

Art. 35. Do zadaƒ samorzàdu nale˝y w szczególno-
Êci:

1) sprawowanie nadzoru nad nale˝ytym wykonywa-
niem czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej;

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 pra-
cy w diagnostyce laboratoryjnej;

5) integrowanie Êrodowiska diagnostów laboratoryj-
nych;

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 la-
ta, jednak organy sà obowiàzane dzia∏aç do czasu
ukonstytuowania si´ nowo wybranych organów.
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2. T́  samà funkcj´ w organach samorzàdu mo˝na
pe∏niç nie d∏u˝ej ni˝ przez 2 nast´pujàce po sobie ka-
dencje.

Art. 38. 1. Wybory do organów samorzàdu odby-
wajà 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. 1.33) Uchwa∏y organów samorzàdu sà po-
dejmowane wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co naj-
mniej po∏owy cz∏onków danego organu.

2.34) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
przesy∏a ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia
uchwa∏y Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia ich podj´-
cia.

3.34) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
przesy∏a ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia,
w terminie do dnia 31 maja, sprawozdanie z dzia∏alno-
Êci samorzàdu diagnostów laboratoryjnych za rok
ubieg∏y.

Art. 40. (uchylony).35)

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 Naj-
wy˝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 Labora-
toryjnych lub Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryj-
nych o podj´cie uchwa∏y w sprawie nale˝àcej do w∏a-
ÊciwoÊci samorzàdu. Uchwa∏a Krajowej Rady Diagno-
stów Laboratoryjnych powinna byç podj´ta w termi-
nie 3 miesi´cy, a uchwa∏a Krajowego Zjazdu Diagno-
stów Laboratoryjnych na najbli˝szym Zjeêdzie.

Art. 42. Najwy˝szym organem samorzàdu jest Kra-
jowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych, zwany dalej
„Krajowym Zjazdem”.

Art. 43. 1. W Krajowym Zjeêdzie biorà udzia∏ dele-
gaci wybrani przez zgromadzenia wojewódzkie dia-
gnostów laboratoryjnych, zwane dalej „zgromadze-
niami wojewódzkimi”, oraz z g∏osem doradczym, nie-
b´dàcy delegatami, cz∏onkowie ust´pujàcych orga-
nów samorzàdu.

2. W zgromadzeniu wojewódzkim uczestniczà dia-
gnoÊci laboratoryjni zamieszkali na terenie danego
województwa.

3. Je˝eli liczba diagnostów laboratoryjnych w da-
nym województwie przekracza 300 osób, wyboru de-
legatów na Krajowy Zjazd dokonujà zebrania rejono-
we 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 po-
szczególnych województw okreÊla Krajowa Rada Dia-
gnostów Laboratoryjnych.

6. Krajowy Zjazd zwo∏uje Krajowa Rada Diagno-
stów Laboratoryjnych.

Art. 44. Do Krajowego Zjazdu nale˝y:

1) wybór Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Labora-
toryjnych, zwanego dalej „Prezesem Krajowej Ra-
dy”;

2) wybór Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryj-
nych, Komisji Rewizyjnej, Sàdu Dyscyplinarnego,
Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika
Dyscyplinarnego i jego zast´pców;

3) uchwalanie wytycznych dzia∏ania samorzàdu i je-
go organów;

4) okreÊlenie zasad przeprowadzania wyborów do or-
ganów samorzàdu, liczby cz∏onków tych organów
oraz trybu ich odwo∏ywania, a tak˝e zasad podej-
mowania uchwa∏ przez organy samorzàdu;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaƒ Krajo-
wej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Komisji
Rewizyjnej, Sàdu Dyscyplinarnego, Wy˝szego Sà-
du Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego;

6) kodyfikowanie zasad etyki diagnostów laboratoryj-
nych;

7) ustalanie podstawowych zasad gospodarki finan-
sowej samorzàdu.

Art. 45. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagno-
stów Laboratoryjnych zwo∏uje Krajowa Rada Diagno-
stów 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 laborato-
ryjnych.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Labo-
ratoryjnych powinien byç zwo∏any w terminie 3 mie-
si´cy od dnia wp∏ywu wniosku o jego zwo∏anie i obra-
duje nad sprawami, dla których zosta∏ zwo∏any.
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Art. 46. 1. Krajowà Rad´ Diagnostów Laboratoryj-
nych, zwanà dalej „Krajowà Radà”, stanowià Prezes
Krajowej Rady i cz∏onkowie wybrani przez Krajowy
Zjazd.

2. Prezydium Krajowej Rady stanowià Prezes Kra-
jowej Rady i wybrani przez Krajowà Rad´ wiceprezesi,
sekretarz, skarbnik i cz∏onkowie.

3. Prezydium Krajowej Rady jest organem wyko-
nawczym Krajowej Rady i zdaje jej spraw´ ze swojej
dzia∏alnoÊci.

4.36) Prezydium dzia∏a w imieniu Krajowej Rady
w sprawach okreÊlonych jej uchwa∏à, z wyjàtkiem
uchwalania bud˝etu.

Art. 47. Do zakresu dzia∏ania Krajowej Rady nale-
˝y:

1)37) reprezentowanie samorzàdu wobec organów
paƒstwowych i samorzàdowych, sàdów, Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji;

2) wykonywanie uchwa∏ Krajowego Zjazdu;

3) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych
oraz przedstawianie wniosków dotyczàcych unor-
mowaƒ prawnych z zakresu ochrony zdrowia;

4) opiniowanie programu studiów wy˝szych i stu-
diów podyplomowych z zakresu diagnostyki labo-
ratoryjnej;

5) uchwalanie bud˝etu Krajowej Rady i zatwierdzanie
sprawozdaƒ z jego wykonania oraz rozpatrywanie
wniosków Komisji Rewizyjnej;

6) wybór Prezesa Krajowej Rady oraz Rzecznika Dys-
cyplinarnego, 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 dia-
gnostów laboratoryjnych;

9) uchwalanie regulaminów:

a) dzia∏alnoÊci samorzàdu i jego organów,

b) zakresu i zasad dzia∏ania wizytatorów,

c) (uchylona),38)

d) prowadzenia listy diagnostów laboratoryjnych,

e)29) prowadzenia ewidencji;

10) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorzà-
du;

11) okreÊlanie wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej i zasad
jej podzia∏u oraz wysokoÊci op∏at zwiàzanych z de-
cyzjà w sprawie wpisu na list´ diagnostów labora-
toryjnych oraz op∏at manipulacyjnych;

12) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie 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, wniesio-
ne 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 Dyscypli-
narnego i Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego;

2) rozpatruje odwo∏ania od orzeczeƒ Sàdu Dyscypli-
narnego.

Art. 51. Rzecznik Dyscyplinarny przygotowuje po-
st´powanie dyscyplinarne i wykonuje czynnoÊci
oskar˝yciela przed Sàdem Dyscyplinarnym i Wy˝szym
Sàdem Dyscyplinarnym.

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

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

Art. 53. Samorzàd mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç go-
spodarczà.

Art. 54. Dzia∏alnoÊç samorzàdu jest finansowana:

1) ze sk∏adek cz∏onkowskich i op∏at zwiàzanych z po-
st´powaniem w sprawie wpisu na list´ diagno-
stów 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∏onkow-
skie i koszty post´powania w przedmiocie odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej podlegajà egzekucji w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.

Dziennik Ustaw Nr 144 — 10024 — Poz. 1529

———————
36) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
37) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 191 ustawy z dnia

23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), któ-
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Rozdzia∏ 7

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna

Art. 56. 1. DiagnoÊci laboratoryjni podlegajà odpo-
wiedzialnoÊci dyscyplinarnej za zawinione, nienale˝y-
te wykonywanie czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej
oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej
lub przepisami dotyczàcymi wykonywania czynnoÊci
diagnostyki laboratoryjnej.

2. Od odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej wy∏àczo-
ne sà czyny naruszajàce przepisy o odpowiedzialnoÊci
porzàdkowej pracowników, okreÊlone w Kodeksie pra-
cy.

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 jed-
nostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne
przewidujà takie post´powanie. Post´powanie dyscy-
plinarne mo˝e byç jednak zawieszone do czasu ukoƒ-
czenia post´powania karnego.

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 Êci-
ganie.

Art. 58. 1. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu diagno-
sty laboratoryjnego na okres od 12 miesi´cy do
5 lat;

4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu diagno-
sty laboratoryjnego.

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

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

4.39) Od orzeczenia dyscyplinarnego, wydanego
przez Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny, orzekajàcego kar´,
o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, obwinionemu przys∏u-
guje odwo∏anie do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania obwinionego sàdu apelacyjnego — sà-
du pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

5.40) Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepi-
sy Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Od
orzeczeƒ sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje.

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 tym-
czasowo zawieszony w czynnoÊciach zawodowych.
Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu w czyn-
noÊciach zawodowych wydaje Sàd Dyscyplinarny
z urz´du lub na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.

2. Postanowienie Sàdu Dyscyplinarnego o tymcza-
sowym 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 czynno-
Êciach zawodowych diagnosta laboratoryjny zacho-
wuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia oraz
do innych Êwiadczeƒ ze stosunku pracy. Pracodawca
mo˝e w tym czasie powierzyç diagnoÊcie laboratoryj-
nemu wykonywanie innej pracy.

Art. 60. 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinar-
nych powo∏ane sà nast´pujàce sàdy:

1) Sàd Dyscyplinarny orzekajàcy w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 49 ust. 1 i art. 59 ust. 1;

2) Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny orzekajàcy w spra-
wach, o których mowa w art. 50 pkt 2 i art. 59
ust. 2;

3)41) w∏aÊciwy sàd apelacyjny — sàd pracy i ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych.

2. Cz∏onkowie Sàdu Dyscyplinarnego i Wy˝szego
Sàdu Dyscyplinarnego orzekajà na podstawie swoje-
go przekonania opartego na swobodnej ocenie ca∏o-
kszta∏tu dowodów z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci
przemawiajàcych zarówno na korzyÊç, jak i na nieko-
rzyÊç obwinionego.

Art. 61. Oskar˝ycielem w post´powaniu dyscypli-
narnym przed Sàdem Dyscyplinarnym i Wy˝szym Sà-
dem Dyscyplinarnym jest Rzecznik Dyscyplinarny. Po-
st´powanie dyscyplinarne wszczyna si´ na wniosek
Rzecznika Dyscyplinarnego.

Art. 62. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania dys-
cyplinarnego:

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

2) po up∏ywie 6 miesi´cy od powzi´cia wiadomoÊci
przez Rzecznika Dyscyplinarnego o pope∏nieniu
przewinienia.
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2. Je˝eli jednak czyn zawiera znamiona przest´p-
stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie nast´puje
wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane w przepi-
sach karnych.

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 la-
boratoryjnego przed ukoƒczeniem post´powania dys-
cyplinarnego 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 umorze-
nia post´powania w wyniku kasacji lub wznowienia
post´powania, diagnoÊcie laboratoryjnemu przys∏u-
guje roszczenie w stosunku do Krajowej Izby Diagno-
stów Laboratoryjnych za szkod´ pozostajàcà w zwiàz-
ku przyczynowym z prowadzonym post´powaniem
lub wydanym orzeczeniem.

2. Roszczenie o odszkodowanie wygasa w razie
niezg∏oszenia wniosku w terminie 12 miesi´cy od da-
ty 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´po-
wania w jego sprawie, z zakresu odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej, podlega opublikowaniu w organie
prasowym samorzàdu.

Art. 67. 1. Krajowa Rada prowadzi Rejestr Ukara-
nych Diagnostów Laboratoryjnych, zwany dalej „Reje-
strem Ukaranych”.

2. Usuni´cie wzmianki o orzeczeniu dyscyplinar-
nym z Rejestru Ukaranych nast´puje z urz´du po up∏y-
wie:

1) 3 lat od uprawomocnienia si´ orzeczenia dyscypli-
narnego orzekajàcego kar´ upomnienia lub naga-
ny;

2) 5 lat od up∏ywu okresu zawieszenia prawa do wy-
konywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

3. Nie usuwa si´ wzmianki o karze pozbawienia
prawa do wykonywania zawodu diagnosty laborato-
ryjnego.

Art. 68. (uchylony).42)

Art. 69. 1. Sàd Dyscyplinarny w sporach dotyczà-
cych wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjne-
go, za pisemnà zgodà stron, mo˝e rozpatrywaç jako
sàd polubowny spory mi´dzy diagnostami laboratoryj-
nymi oraz mi´dzy diagnostami laboratoryjnymi i inny-
mi pracownikami ochrony zdrowia lub innymi osoba-
mi i instytucjami ochrony zdrowia, je˝eli spory te doty-
czà wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

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 za-
si´gni´ciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laborato-
ryjnych, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i tryb post´powania dyscyplinarnego
w stosunku do diagnostów laboratoryjnych ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem sk∏adu, trybu powo∏ywania
i w∏aÊciwoÊci sàdów dyscyplinarnych, trybu post´po-
wania wyjaÊniajàcego, post´powania dyscyplinarne-
go w pierwszej instancji oraz post´powania odwo∏aw-
czego, a tak˝e zasad wykonania orzeczeƒ oraz obcià˝e-
nia kosztami post´powania.

Rozdzia∏ 8

OdpowiedzialnoÊç karna

Art. 71. 1.43) Kto bez uprawnieƒ wykonuje czynno-
Êci diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,

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 upraw-
nienia,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do roku.

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

Rozdzia∏ 9

Zmiana w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 72. (pomini´ty).44)

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

1) ukoƒczy∏y studia wy˝sze,

2) spe∏niajà wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 1
pkt 2—645),
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3) udzielajà lub udziela∏y Êwiadczeƒ zdrowotnych
zwiàzanych z badaniem diagnostycznym, w tym
z analitykà medycznà, w rozumieniu ustawy o za-
k∏adach opieki zdrowotnej,

4) wykonujà lub wykonywa∏y Êwiadczenia zdrowot-
ne, o których mowa w pkt 3, w wyodr´bnionych
organizacyjnie jednostkach utworzonych i utrzy-
mywanych w celu udzielania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych i promocji zdrowia

— stajà si´ diagnostami laboratoryjnymi w rozumie-
niu tej ustawy, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli osoba ubiegajàca si´ o wpis na list´ dia-
gnostów laboratoryjnych w trybie, o którym mowa
w ust. 1, w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, nie wykony-
wa∏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. (pomini´ty).44)

Art. 75. Osoby, które w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy sà obwinione o pope∏nienie wykroczenia zawodo-
wego w rozumieniu dotychczasowych przepisów,

a post´powanie w zakresie odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej w tej sprawie nie zosta∏o zakoƒczone, nie mogà
ubiegaç si´ o wpis na list´ diagnostów laboratoryj-
nych 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
odpowiedzialnoÊci zawodowej w tej sprawie, do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, nie zosta∏o wszcz´te, podlega-
jà rozpoznaniu w trybie post´powania dyscyplinarne-
go, o którym mowa w ustawie.

Art. 77—79. (pomini´te).44)

Art. 80. Przepisów ustawy z dnia 18 lipca 1950 r.
o odpowiedzialnoÊci zawodowej fachowych pracow-
ników s∏u˝by zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332, z 1989 r.
Nr 30, poz. 158 oraz z 1991 r. Nr 41, poz. 178 i 179) nie
stosuje si´ do osób wpisanych na list´ diagnostów la-
boratoryjnych.

Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.46)
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 14 czerwca 2004 r.

sygn. akt P 17/03

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Jerzy St´pieƒ — przewodniczàcy,

Wies∏aw Johann,

Ewa ¸´towska — sprawozdawca,

Janusz Niemcewicz,

Miros∏aw Wyrzykowski,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawców oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 14 czerwca 2004 r.:

1) pytania prawnego Sàdu Okr´gowego w Koszali-
nie: czy przepisy art. 32 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162,

poz. 1118, ze zm.) sà sprzeczne z art. 32 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do pra-
cowników zatrudnionych przez prywatnych praco-
dawców,

2) pytania prawnego Sàdu Okr´gowego w ¸odzi: czy
przepisy art. 32 ust. 2, 4 i 4a ustawy wymienionej
w pkt 1, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 56, poz. 498), zawierajàcy ograniczenia prawa
do wczeÊniejszej emerytury dla pracowników za-
trudnionych w szczególnych warunkach z uwagi
na status pracodawcy, jest zgodny z wyra˝onà
w art. 2 Konstytucji zasadà sprawiedliwoÊci spo-
∏ecznej oraz wyra˝onà w art. 32 Konstytucji zasa-
dà równoÊci wobec prawa i zakresu dyskrymina-
cji,

3) wniosku Komisji Krajowej Niezale˝nego Samo-
rzàdnego Zwiàzku Zawodowego „SolidarnoÊç”


