
kto czynność kiedy informacja

1 lekarze prowadzący praktyki zawodowe
zgłoszenie zmiany danych praktyki do 

rejestru prowadzonego przez OIL
14 dni od momentu zaistnienia zmiany

                         OIL Łódź                                
42 683 17 29 42 683 17 42

2 lekarze prowadzący praktyki zawodowe
zgłoszenie ewentualnej zmiany zasad 

opodatkowania w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej

do 20 stycznia roku podatkowego, 
którego zmiana ma dotyczyć

Właściwy Urząd Skarbowy

przeprowadzanie kontroli wewnętrznych nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
                          OIL Łódź                                 

42 683 17 29 42 683 17 42

sporządzanie raportu kontroli 
wewnętrznych

przechowywać i okazać na żądanie 
organów Sanepidu w przypadku kontroli

                          OIL Łódź                               
42 683 17 29 42 683 17 42

prowadzenie ewidencji odpadów, na bieżąco

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

5

lekarze prowadzący praktyki zawodowe, którzy:                                                            
- posiadają pojazd mechaniczny                                                                                           
- korzystają z własnej kotłowni (niepodłączone 
do sieci ciepłowniczej                                       -
korzystają z własnego ujęcia wody 
(niepodłączone do sieci wodociągowej)

Urząd Marszałkowski 
Departament Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska
Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź
Tel. 42 663 35 39-43  42 663 35 49

emisja@lodzkie.pl

6
lekarze prowadzący praktyki zawodowe              
(nie dot. praktyk wykonywanych w ZL)

złożenie sprawozdania statystycznego 
MZ -88; MZ 89. (Jeśli jest kontrakt z NFZ 

to także MZ11)

zgodnie z wykazem, w większości do 28 
lutego 

Łódzki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki 
Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego 664 

10 36, 664 10 56, 664 10 68, 664 10 72                     
http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php

                             do  31 marca każdego roku, za rok poprzedni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(dokładne informacje:https://bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-

srodowiska/sprawy/item/364)

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

3 lekarze prowadzący praktyki zawodowe

4
lekarze prowadzący praktyki zawodowe,            

wytwarzający odpady medyczne               (nie 
dot. praktyk wykonywanych w ZL)      

Urząd Marszałkowski 
Wydział Opłat Środowiskowych

Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

V piętro, pokój 501, 502 i 506
Tel. 42 663 35 50; 42 663 35 51

fax. 42 663 35 32
odpady@lodzkie.pl



8

lekarze prowadzący praktyki zawodowe, nie 
dotyczy praktyk wykonywanych wyłącznie  w ZL) 

- prowadzący działalnośc gospodarczą 
zarejestrowaną po 01.01.2015 roku

instalacja oraz rejestracja kasy fiskanej
najpóźniej w momencie sprzedaży 

usługi
www.oil.lodz.pl

sporządzanie i wdrażanie procedur 
bezpiecznego postępowania z ostrymi 

narzędziami          
sporządzanie i wdrażanie procedury 
używania odpowiednich do rodzaju i 
stopnia narażenia środków ochrony 

indywidualne
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

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

dokumentowanie systemu zarządzania 
jakością

przegląd i okresowa aktualizacja 
systemu przez kierownika jednostki 

ochrony zdrowia

przeprowadzanie audytów wewnętrznych co najmniej raz w roku

Testy eksploatacyjne (podstawowe)
rozdzielczości: 6 miesięcy                                                           

powtarzalności ekspozycji: 1 miesiąc

Testy eksploatacyjne (specjalistyczne) co najmniej raz na 24 miesiące

Szkolenie z zakresu ochrony 
radiologicznej

co 5 lat

10
lekarze prowadzący praktyki zawodowe, 

używający aparatów rentgenowskich

9

lekarze – pracodawcy, których pracownicy są 
narażeni na ryzyko zranienia ostrymi 

narzędziami używanymi przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych

ocena procedur raz na 2 lata


