
 Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe 

 

 kto? obowiązek termin podstawa prawna 

1. - lekarze prowadzący praktyki 

zawodowe, wytwarzający 

odpady medyczne, z 

wyjątkiem praktyk wyłącznie 

w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego oraz praktyk 

wytwarzających jedynie 

odpady komunalne 

- prowadzenie ewidencji odpadów, 

 

 

- na bieżąco, 

 

 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach, ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach; 

- składanie zbiorczych zestawień danych o 

rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach 

gospodarowania, 

- do 15 marca każdego roku za rok poprzedni,  

- do właściwego ze względu na miejsce 

wytwarzania odpadów marszałka 

województwa, 

- przechowywanie dokumentów 

potwierdzających unieszkodliwianie 

zakaźnych odpadów medycznych 

- na bieżąco (w formie papierowej lub 

elektronicznej) – obowiązuje od 22 lutego 

2014r. 

2. - lekarze prowadzący praktyki 

zawodowe, którzy: 

a) posiadają pojazd 

mechaniczny (osobowy lub 

ciężarowy), lub 

b) korzystają z własnej 

kotłowni (niepodłączone do 

sieci ciepłowniczej), lub 

c) korzystają z własnego 

ujęcia wody (niepodłączone 

do sieci wodociągowej). 

- składanie zbiorczych zestawień informacji o 

zakresie korzystania ze środowiska oraz 

wysokości należnych opłat, wraz z 

wniesieniem należnej opłaty, 

 

- do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni,  

- do właściwego urzędu marszałkowskiego 

oraz wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 

r. - Prawo ochrony środowiska 

3. - wszystkie podmioty 

gospodarki narodowej, w tym 

lekarze i lekarze dentyści 

będący przedsiębiorcami 

(prowadzący praktyki 

zawodowe) – jeżeli dotyczy 

ich zakres sprawozdania, 

 

- uwaga - dla podmiotów o 

liczbie pracujących nie 

większej niż 5 osób 

dopuszczalne jest 

przekazywanie danych w 

- formularz MZ 06 - sprawozdanie z realizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami w szkołach (podmioty wykonywujące 

działalność leczniczą udzielające 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w 

zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i 

młodzieżą szkolną) 

- raz w roku do 30 września 2014 r. z danymi 

za rok szkolny 2013/2014, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzkie 

centrum zdrowia publicznego lub inna 

komórka właściwa w sprawach statystyki 

medycznej wskazana przez wojewodę, 

- Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie programu badań 

statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2013 

 

  

- formularz MZ 11 - podmioty wykonujące 

działalność leczniczą, udzielające 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w 

zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w 

ramach kontraktu z NFZ, 

- raz w roku do 30 marca 2014r. zgodnie z 

rozporządzeniem (do 15 marca 2014 r. 

zgodnie z komunikatem PUW)  z danymi za 

rok 2013, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

http://www.csioz.gov.pl/


formie papierowej, na adres 

właściwego urzędu; 

 Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzkie 

centrum zdrowia publicznego lub inna 

komórka właściwa w sprawach statystyki 

medycznej wskazana przez wojewodę, 

- formularz MZ 12 - sprawozdanie o 

działalności i pracujących w ambulatoryjnej 

specjalistycznej opiece zdrowotnej, 

(podmioty wykonywujące działalność 

leczniczą udzielające ambulatoryjnych 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych) 

- raz w roku do 1 kwietnia 2014 r. za rok 

2013, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzkie 

centrum zdrowia publicznego lub inna 

komórka właściwa w sprawach statystyki 

medycznej wskazana przez wojewodę, 

- formularz MZ 13 – roczne sprawozdanie o 

leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc, 

(podmioty wykonywujące działalność 

leczniczą udzielające ambulatoryjnych 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych) 

- raz w roku do 28 lutego 2014 r. z danymi za 

rok 2013, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzkie 

centrum zdrowia publicznego lub inna 

komórka właściwa w sprawach statystyki 

medycznej wskazana przez wojewodę 

- formularz MZ 14 – roczne sprawozdanie o 

leczonych w poradni skórno - 

wenerologicznej; 

(podmioty wykonywujące działalność 

leczniczą udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w 

zakresie chorób przenoszonych drogą 

płciową) 

- raz w roku do 28 lutego 2014 r. z danymi za 

rok 2013, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzkie 

centrum zdrowia publicznego lub inna 

komórka właściwa w sprawach statystyki 

medycznej wskazana przez wojewodę, 

- formularze MZ 15 – sprawozdanie z 

działalności jednostki lecznictwa 

ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, osób uzależnionych od 

alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych;  

(podmioty wykonywujące działalność 

leczniczą udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w 

zakresie zdrowia psychicznego) 

- raz w roku do 28 lutego 2014 r. z danymi za 

rok 2013, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzkie 

centrum zdrowia publicznego lub inna 

komórka właściwa w sprawach statystyki 

medycznej wskazana przez wojewodę, 

http://www.csioz.gov.pl/
http://www.csioz.gov.pl/
http://www.csioz.gov.pl/
http://www.csioz.gov.pl/


- formularz MZ 19 – sprawozdanie z 

działalności zespołu/oddziału leczenia 

środowiskowego/domowego, 

(podmioty wykonywujące działalność 

leczniczą udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w 

zakresie leczenia środowiskowego) 

- raz w roku do 31 stycznia 2014 r. z danymi 

za rok 2013, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzkie 

centrum zdrowia publicznego lub inna 

komórka właściwa w sprawach statystyki 

medycznej wskazana przez wojewodę, 

- formularz MZ 24 - roczne sprawozdanie o 

przerwaniach ciąży wykonanych w 

placówkach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej, 

(podmioty wykonywujące działalność 

leczniczą udzielające ambulatoryjnych, 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w 

zakresie ginekologii i położnictwa) 

- raz w roku do 15 lutego 2014 r. za rok 2013, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzkie 

centrum zdrowia publicznego lub inna 

komórka właściwa w sprawach statystyki 

medycznej wskazana przez wojewodę, 

- formularz MZ 35A – sprawozdanie lekarza 

przeprowadzającego badania profilaktyczne 

pracujących, 

- raz w roku do 28 lutego 2014 r. z danymi za 

rok 2013, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzki 

ośrodek medycyny pracy, 

- formularz MZ 54 – roczne sprawozdanie ze 

szczepień ochronnych, 

- raz w roku do 21 stycznia 2014 r. z danymi 

za rok 2013, 

- powiatowa stacja sanitarno-

epidemiologiczna, 

- formularz MZ 55 – meldunek o 

zachorowaniach na grypę, 

- cztery razy w miesiącu, tj. w dniach: 7., 15., 

22. i ostatnim dniu miesiąca po zakończeniu 

przyjęć, 

- powiatowa stacja sanitarno-

epidemiologiczna, 

- formularz MZ/N 1a – karta zgłoszenia 

nowotworu złośliwego, 

- raz w miesiącu do 15 dnia miesiąca 

następującego po rozpoznaniu choroby, 

- regionalny rejestr onkologiczny 

- formularz MZ 88 - sprawozdanie o 

pracujących w zakładach opieki zdrowotnej 

oraz praktykach indywidualnych i grupowych 

- raz w roku do 28 lutego 2014 r. zgodnie z 

rozporządzeniem (do 15 lutego zgodnie z 

komunikatem PUW) za rok 2013, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

http://www.csioz.gov.pl/
http://www.csioz.gov.pl/
http://www.csioz.gov.pl/


www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzkie 

centrum zdrowia publicznego lub inna 

komórka właściwa w sprawach statystyki 

medycznej wskazana przez wojewodę, 

- formularz MZ 89 - sprawozdanie o 

specjalistach pracujących w zakładach opieki 

zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych 

- raz w roku do 28 lutego 2014 r. zgodnie z 

rozporządzeniem (do 15 lutego zgodnie z 

komunikatem PUW) za rok 2013, 

- portal sprawozdawczy Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.csioz.gov.pl, ewentualnie wojewódzkie 

centrum zdrowia publicznego lub inna 

komórka właściwa w sprawach statystyki 

medycznej wskazana przez wojewodę, 

- formularz ZD 3 – sprawozdanie z 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

zaklasyfikowanej według PKD do klas: 86.21, 

86.22 i 86.23 - w przypadku praktyk 

zawodowych – praktyki lekarskie świadczące 

usługi wyłącznie w ramach środków 

publicznych, 

- raz w roku do 28 stycznia 2014 r. z danymi 

za rok 2013, 

- portal sprawozdawczy GUS 

www.stat.gov.pl, ewentualnie urząd 

statystyczny w Krakowie 

4.  - lekarze – pracodawcy, 

których pracownicy są 

narażeni na ryzyko zranienia 

ostrymi narzędziami 

używanymi przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych, 

- sporządzanie i wdrażanie procedur 

bezpiecznego postępowania z ostrymi 

narzędziami, 

-  sporządzanie i wdrażanie procedury 

używania odpowiednich do rodzaju i 

stopnia narażenia środków ochrony 

indywidualne 

- ocena procedur raz na 2 lata, - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy, 

- prowadzenie wykazu zranień ostrymi 

narzędziami, 

- uzupełnianie wykazu w razie zaistnienia 

zdarzenia, 

- sporządzanie raportu o bezpieczeństwie i 

higienie pracy w podmiocie leczniczym w 

zakresie zranień ostrymi narzędziami, 

- nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, przy czym 

pierwszy raport sporządza się nie później niż 

do dnia 28 lutego 2014r., 

5. - lekarze prowadzący praktyki 

zawodowe, 

- przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, 

obejmujących ocenę prawidłowości i 

skuteczności:  

1) oceny ryzyka występowania zakażeń 

związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych;  

2) monitorowania czynników alarmowych i 

- nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, - ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi 

http://www.csioz.gov.pl/
http://www.csioz.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/


zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w zakresie wykonywanych 

świadczeń;  

3) procedur zapobiegania zakażeniom i 

chorobom zakaźnym związanym z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym 

procedur dekontaminacji;  

4) stosowania środków ochrony indywidualnej 

i zbiorowej;  

5) wykonywania badań laboratoryjnych;  

6) analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej;  

7) profilaktyki i terapii antybiotykowej. 

- sporządzanie raportu kontroli wewnętrznych - przechowywać i okazać na żądanie organów 

Sanepidu w przypadku kontroli, 

6. - lekarze prowadzący praktyki 

zawodowe, używający 

aparatów rentgenowskich 

- prowadzenie pomiarów dawek 

indywidualnych albo pomiarów 

dozymetrycznych w środowisku pracy oraz 

rejestrowanie danych w tym zakresie, 

- przekazanie informacji wynikających z 

rejestru w terminie do dnia 15 kwietnia roku 

następnego uprawnionemu lekarzowi 

prowadzącemu dokumentację medyczną 

pracowników oraz do centralnego rejestru 

dawek, 

- ustawa z dnia 29 listopada 2000 

r. Prawo atomowe 

  - dokumentowanie systemu zarządzania 

jakością 

- przegląd i okresowa aktualizacja systemu 

przez kierownika jednostki ochrony zdrowia, 

- rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla 

wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej 

  - przeprowadzanie audytów wewnętrznych 

obejmujących: 

1)   zgodności procedur roboczych z 

wzorcowymi; 

2)   analizy zdjęć odrzuconych; 

3)   sposobu postępowania z podstawową 

dokumentacją medyczną; 

4)   częstości wykonywania i wyników 

bieżących testów eksploatacyjnych; 

5)   wielkości dawek otrzymywanych przez 

pacjentów w stosowanych procedurach 

radiologicznych i porównania ich z 

- co najmniej raz w roku, - rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla 

wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej 



odpowiadającymi tym procedurom 

wartościami poziomów referencyjnych 

określonych w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia, jeżeli takie wartości 

określono. 

  Testy eksploatacyjne (podstawowe): 

- zgodność pola promieniowania z polem świetlnym - raz w miesiącu 

- powtarzalność ekspozycji dawki - raz w miesiącu; 

- rozdzielczość przestrzenną - co 6 miesięcy; 

- kratka przeciwrozproszeniowa – raz na kwartał; 

- system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – co 6 miesięcy; 

- kasety – co 6 miesięcy; 

- procesy wywoływania – codziennie; 

- szczelność ciemni, oświetlenie robocze – raz w roku; 

- ocenę zdjęć RTG - przed rozpoczęciem pracy; 

- warunki przechowywania błon RTG - raz w tygodniu; 

- rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla 

wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej 

  Testy eksploatacyjne (specjalistyczne) - co najmniej raz na 12 miesięcy,  

  Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej - co 5 lat,  

7. - lekarze prowadzący praktyki 

zawodowe 

- zgłoszenie zmiany danych praktyki  do 

rejestru prowadzonego przez oil  

- 14 dni od momentu zaistnienia zmiany, - ustawa z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej 

8.  - lekarze prowadzący praktyki 

zawodowe 

- zgłoszenie zawarcia umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia OC 

- 7 dni od momentu zawarcia umowy, - ustawa z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej 

9.  - lekarze prowadzący praktyki 

zawodowe 

- zgłoszenie  ewentualnej zmiany zasad 

opodatkowania w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej 

- do 20 stycznia roku podatkowego, którego 

zmiana ma dotyczyć, 

- ustawa z 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

 

Opracowanie: r.pr. Aleksandra Kosiorek, adw. Damian Konieczny 


