
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 października 2019 r. 

Poz. 2065 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 11 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 

i mikrobiologicznych 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 849) za-

rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych la-

boratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1923) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 

a) w ust. 1.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oznaczenie lekarza zlecającego badanie albo innej osoby upoważnionej do zlecania badania obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, fel-

czera, starszego felczera albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość innej osoby upoważnio-

nej do zlecenia badania, 

e) podpis;”, 

b) w ust. 8.2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) oznaczenie osoby upoważnionej do jego autoryzacji obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu, 

e) podpis.”; 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 

a) w ust. 1.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oznaczenie lekarza zlecającego badanie albo innej osoby upoważnionej do zlecania badania obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). 
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c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, fel-

czera, starszego felczera albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość innej osoby upoważnio-

nej do zlecenia badania, 

e) podpis;”, 

b) w ust. 8.2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) oznaczenie osoby upoważnionej do jego autoryzacji obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu, 

e) podpis.”; 

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia: 

a) w części I: 

– w ust. 1.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oznaczenie lekarza zlecającego badanie obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu, 

e) podpis;”, 

– w ust. 8.5 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) oznaczenie osoby upoważnionej do autoryzacji wyniku badania obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu, 

e) podpis.”, 

b) w części II: 

– w ust. 1.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oznaczenie lekarza zlecającego badanie albo innej osoby upoważnionej do zlecania badania obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, 

felczera, starszego felczera albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość innej osoby upo-

ważnionej do zlecenia badania, 

e) podpis;”, 

– w ust. 8.2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) oznaczenie osoby upoważnionej do autoryzacji wyniku badania obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu, 

e) podpis.”; 
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4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia: 

a) w ust. 1.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oznaczenie lekarza zlecającego badanie albo innej osoby upoważnionej do zlecania badania obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, fel-

czera, starszego felczera albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość innej osoby upoważnio-

nej do zlecenia badania, 

e) podpis;”, 

b) w ust. 8.2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) oznaczenie osoby upoważnionej do autoryzacji wyniku badania obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu, 

e) podpis.”; 

5) w załączniku nr 6 do rozporządzenia: 

a) w ust. 1.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oznaczenie lekarza zlecającego badanie albo innej osoby upoważnionej do zlecania badania obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, fel-

czera, starszego felczera albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość innej osoby upoważnio-

nej do zlecenia badania, 

e) podpis;”, 

b) w ust. 8.2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) oznaczenie osoby wykonującej badanie oraz upoważnionej do jego autoryzacji obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł zawodowy, 

c) uzyskane specjalizacje, 

d) numer prawa wykonywania zawodu, 

e) podpis.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Cieszyński 




