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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie zg∏aszania podj´cia lub zakoƒczenia dzia∏alnoÊci lekarza lub piel´gniarki wykonujàcych zadania
z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujàcymi oraz trybu przekazywania tych zg∏oszeƒ.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96,
poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84,

poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 634) zarzàdza si´, co
nast´puje:
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§ 1. 1. Lekarz wykonujàcy indywidualnà praktyk´
lekarskà lub piel´gniarka wykonujàca indywidualnà
praktyk´ piel´gniarki dokonuje zg∏oszenia podj´cia lub
zakoƒczenia swojej dzia∏alnoÊci z zakresu profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej nad pracujàcymi, w formie pi-
semnej.

2. Zg∏oszenie lekarza powinno zawieraç:

1) imi´ i nazwisko lekarza wraz z podaniem jego do-
datkowych kwalifikacji uprawniajàcych do prze-
prowadzania badaƒ profilaktycznych, numer pra-
wa wykonywania zawodu oraz numer wpisu do re-
jestru lekarzy przeprowadzajàcych badania profi-
laktyczne,

2) adres miejsca wykonywania praktyki indywidual-
nej,

3) termin rozpocz´cia albo zakoƒczenia dzia∏alnoÊci.

3. Zg∏oszenie piel´gniarki powinno zawieraç:

1) imi´ i nazwisko piel´gniarki wraz z podaniem jej do-
datkowych kwalifikacji wymaganych do wykony-
wania zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy, numer prawa
wykonywania zawodu oraz numer wpisu do reje-
stru piel´gniarek posiadajàcych dodatkowe kwali-
fikacje wymagane do wykonywania zadaƒ s∏u˝by
medycyny pracy,

2) adres miejsca wykonywania praktyki indywidual-
nej,

3) termin rozpocz´cia albo zakoƒczenia dzia∏alnoÊci.

§ 2. 1. Zg∏oszenia podj´cia lub zakoƒczenia dzia∏al-
noÊci lekarza lub piel´gniarki wykonujàcych zadania
z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracu-
jàcymi w podstawowej jednostce medycyny pracy, b´-
dàcej zak∏adem opieki zdrowotnej, dokonuje, w formie
pisemnej, kierownik tego zak∏adu.

2. Zg∏oszenie powinno zawieraç:

1) nazw´ i adres zak∏adu,

2) wskazanie organu, który utworzy∏ zak∏ad,

3) imiona i nazwiska osób wykonujàcych zadania z za-
kresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracu-
jàcymi z podaniem ich dodatkowych kwalifikacji
uprawniajàcych albo wymaganych do wykonywa-
nia zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy i numeru wpisu
do rejestru lekarzy przeprowadzajàcych badania
profilaktyczne albo piel´gniarek posiadajàcych do-
datkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania
zadaƒ s∏u˝by medycyny pracy,

4) termin rozpocz´cia albo zakoƒczenia dzia∏alnoÊci.

§ 3. Zg∏oszenie podj´cia albo zakoƒczenia dzia∏al-
noÊci, o której mowa w § 1 i 2, powinno nastàpiç w ter-
minie 30 dni od daty podj´cia albo zakoƒczenia dzia∏al-
noÊci.

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

Minister Zdrowia: G. Opala


