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PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    ----    Wolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer Polska    

Kierownik NZOZ Kierownik NZOZ Kierownik NZOZ Kierownik NZOZ ––––    wymagania niezbędne do pełnienia funkcjiwymagania niezbędne do pełnienia funkcjiwymagania niezbędne do pełnienia funkcjiwymagania niezbędne do pełnienia funkcji    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

Jakie wymagania (wykształcenie i specjalizacje) są konieczne, by pełnić funkcję kierownika NZOZ o Jakie wymagania (wykształcenie i specjalizacje) są konieczne, by pełnić funkcję kierownika NZOZ o Jakie wymagania (wykształcenie i specjalizacje) są konieczne, by pełnić funkcję kierownika NZOZ o Jakie wymagania (wykształcenie i specjalizacje) są konieczne, by pełnić funkcję kierownika NZOZ o 

pełnym profilu ambulatoryjnym (POZ pełnym profilu ambulatoryjnym (POZ pełnym profilu ambulatoryjnym (POZ pełnym profilu ambulatoryjnym (POZ Specjalistyka)? Specjalistyka)? Specjalistyka)? Specjalistyka)?  

Czy moŜe nim być lekarz stomatolog bez specjalizacji, czy teŜ musi być to lekarz medycyny ze Czy moŜe nim być lekarz stomatolog bez specjalizacji, czy teŜ musi być to lekarz medycyny ze Czy moŜe nim być lekarz stomatolog bez specjalizacji, czy teŜ musi być to lekarz medycyny ze Czy moŜe nim być lekarz stomatolog bez specjalizacji, czy teŜ musi być to lekarz medycyny ze 

specjalizacją IIspecjalizacją IIspecjalizacją IIspecjalizacją II----go stopnia? go stopnia? go stopnia? go stopnia?  

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Tak, osoby wskazane w pytaniu mogą pełnić funkcję kierownika NZOZ. 

UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie    

Wymagania w stosunku do kierownika zakładu opieki zdrowotnej zawiera rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na 

stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju. (Dz. U. Nr 44, 

poz. 520 z późn. zm.). Paragraf 1 rozporządzenia stanowi, Ŝe "kierownikiem zakładu opieki 

zdrowotnej (zespołu zakładów opieki zdrowotnej), moŜe być wyłącznie osoba mająca wyŜsze 

wykształcenie i co najmniej sześcioletni staŜ pracy w zawodzie lub posiadająca wyŜsze 

wykształcenie i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w słuŜbie zdrowia i co 

najmniej trzyletni staŜ pracy w zawodzie bądź posiadająca wyŜsze wykształcenie i szkolenie 

zagraniczne i co najmniej trzyletni staŜ pracy w zawodzie, z zastrzeŜeniem § 3-9." 

Paragrafy 3-9 rozporządzenia określają "łagodniejsze" wymagania, przy czym stosuje się je 

alternatywnie z wymaganiami z § 1 (tj. w sytuacji, gdy nie ma kandydata spełniającego wymagania 

z § 1, moŜe to być osoba z kwalifikacjami wskazanymi w § 3-9). Zgodnie z § 3 rozporządzenia 

kierownikiem przychodni, przychodni stomatologicznej, ośrodka zdrowia, poradni powinien być 

lekarz lub lekarz stomatolog posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej 

i co najmniej pięcioletni staŜ pracy w zawodzie - jeŜeli więc zakład składa się tylko z poradni 

ambulatoryjnych (a tak jest w przypadku NZOZ-u wskazanego w pytaniu) kierownikiem moŜe być 

lekarz dysponujący prawem wykonywania zawodu. Nie ma tu wymagania specjalizacji. Wystarczy, 

Ŝe kandydat jest lekarzem lub lekarzem stomatologiem (z 5-letnim staŜem pracy) i posiada pełne 

(nieograniczone) prawo wykonywania zawodu. 

Agnieszka Sieńko, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 


