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1. WPROWADZENIE 

 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej przepisów prawa, 

organizacji i podstaw prawnych funkcjonowania ZOZ, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, 
rynku usług medycznych. 

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, abyś bez 

problemów korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie opanujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć przykładowy zestaw zadań, którego zaliczenie potwierdzi 

opanowanie materiału jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą. 
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Schemat układu jednostek modułowych 
 

 
 
 

322[12].O1. 
Podstawy działalności zawodowej 

 

322[12].O1.01 
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy 

322[12].O1.02 
Stosowanie przepisów prawa i zasad 

ekonomiki w ochronie zdrowia 
 

322[12].O1.03 
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

społecznych 

 

322[12].O1.04 
Prowadzanie promocji zdrowia i profilaktyki 

322[12].O1.05 
Charakteryzowanie budowy i czynności 

organizmu człowieka 
 

322[12].O1.06 
Analizowanie zaburzeń w funkcjonowaniu 

organizmu człowieka 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– rozróżniać podstawowe pojęcia ekonomiczne, 
– rozróżniać podstawowe pojęcia z zakresu marketingu, 
– posługiwać się słownictwem związanym z praktyką gospodarczą, 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– formułować wnioski, 
– współpracować w grupie. 
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3. CELE  KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– posłużyć się podstawową terminologią z zakresu prawa i ekonomiki, 
– rozróżnić podstawowe gałęzie prawa, 
– przedstawić rodzaje aktów prawnych i źródła informacji o nich, 
– przedstawić zakres obowiązywania prawa, 
– posłużyć się przepisami prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa o ubezpieczeniach 

społecznych, 
– scharakteryzować system organizacji ochrony zdrowia w Polsce,  
– wskazać instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa, 
– określić źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych,  
– wyjaśnić istotę i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce,  
– wyjaśnić specyfikę rynku świadczeń zdrowotnych,  
– wskazać czynniki wpływające na popyt i podaż usług medycznych, 
– wyjaśnić mechanizmy konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi medyczne, 
– zastosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej, 
– zinterpretować podstawowe przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej 

i karnej, 
– zastosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej,  
– skorzystać z różnych źródeł informacji, 
– określić źródła i metody pozyskiwania klientów, 
– zorganizować promocję usług świadczonych przez technika masażystę. 
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4. MATERIAŁ  NAUCZANIA 
 
4.1. Podstawowe pojęcia prawa i istota prawa 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
Pojęcie prawa 

Prawo jest zespołem norm prawnych (reguł postępowania) ustanowionych lub uznanych 
przez państwo, popartych przymusem ze strony państwa. 

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej: 
– prawo konstytucyjne (państwowe) podstawowym jego źródłem jest Konstytucja (ustawa 

zasadnicza) oraz inne akty prawne z nią związane, reguluje prawa i obowiązki obywateli 
oraz funkcjonowanie najważniejszych instytucji wymienionych w Konstytucji, 

– prawo cywilne reguluje stosunki społeczne i gospodarcze występujące między 
podmiotami prawa, 

– prawo rodzinne reguluje stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, rodzicami  
i dziećmi oraz wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli, 

– prawo pracy reguluje stosunki pracy i wynagradzania oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

– prawo administracyjne reguluje stosunki społeczne powstałe na gruncie działalności 
organów administracji publicznej, 

– prawo finansowe reguluje finanse publiczne oraz prawa i obowiązki instytucji 
działających w zakresie finansów publicznych, 

– prawo gospodarcze (handlowe) reguluje działalność przedsiębiorców oraz czynności 
handlowo-gospodarczych, np.: zawieranie umów, obrót wekslami i czekami, obrót 
papierami wartościowymi, 

– prawo karne definiuje czym w świetle norm prawnych jest przestępstwo oraz wskazuje 
karę za jego popełnienie, 

– prawo procesowe jest zespołem norm prawnych regulujących postępowanie przed sądem 
w sprawach cywilnych i karnych oraz działanie organów ochrony prawnej, sądownictwa 
i organów ścigania. 

 
Źródła prawa 

Źródłem prawa są akty normatywne tworzące system formalnie obowiązujących, 
powszechnych zasad, nakazów, zakazów dla wszystkich kategorii podmiotów na terytorium 
państwa. Są one ogłaszane w dziennikach urzędowych wydawanych przez organy 
prawodawcze: 
− Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 
− Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”, 
− Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski B”, 
− Dzienniki Urzędowe Ministrów kierujących działaniami administracji rządowej, 
− Dzienniki Urzędowe Urzędów terytorialnych, 
− Wojewódzkie dzienniki urzędowe. 
 

Akty normatywne stanowiące źródła prawa:  
− konstytucja, 
− ustawa, 
− ratyfikowana umowa międzynarodowa, 
− rozporządzenie, 
− akty prawa miejscowego. 
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Konstytucja 
Jest ustawą zasadniczą posiadającą najwyższą moc prawną. Określa podstawy ustroju 

społeczno-gospodarczego i politycznego, organizację i sposób powoływania najważniejszych 
organów państwowych oraz normuje podstawowe prawa i obowiązki obywatela. Konstytucja 
jest aktem nadrzędnym w stosunku do całości porządku prawnego. 

Posiada podwójne znaczenie polityczne i prawne. Wyrażone są w niej najważniejsze idee 
i zasady, na których opiera się struktura władzy politycznej i struktura państwa (znaczenie 
polityczne). Prawne znaczenie przejawia się w tym, że wyrażone w niej idee  
i zasady sformułowane są jako normy prawne oraz prawne zasady ustroju danego państwa. 
 
Ustawa 

Jest aktem prawnym, ogólnym i powszechnie obowiązującym, uchwalanym przez 
parlament, nadrzędnym w stosunku do innych (z wyjątkiem konstytucji i ratyfikowanych 
umów międzynarodowych), którym reguluje się istotne sprawy życia politycznego, 
społecznego i gospodarczego państwa. Ustawa zwykła może być uchwalona w każdej sprawie 
zgodnie z wolą większości deputowanych w parlamencie. 

 
Ratyfikowana umowa międzynarodowa  
Jest wspólną decyzją państw lub stron, np.: organizacji międzynarodowych, ratyfikowaną 

przez prezydenta za zgodą sejmu lub bez zgody sejmu.  
 
Rozporządzenie 
Jest aktem normatywnym niższego rzędu niż ustawa, wydawanym przez naczelny organ 

władzy wykonawczej na podstawie konkretnego upoważnienia zawartego w ustawie, w celu 
jej wykonania. W Polsce rozporządzenia wydają: Prezydent, Rada Ministrów, Premier, 
ministrowie. 
 
System prawa 

Stanowi zbiór wszystkich aktów normatywnych obowiązujących w danym państwie 
usystematyzowanych i podzielonych na gałęzie według przyjętych kryteriów. 

Klasyfikacja norm prawnych:  
1)  ze względu na zakres swobody pozostawiony adresatowi normy prawnej: 

– względnie obowiązujące, 
– bezwzględnie obowiązujące, 

2)  ze względu na sposób określenia zachowań ludzkich: 
– nakazujące wskazują jak należy postępować zgodnie z treścią norm prawnych, 
– zakazujące wskazują od jakich czynów należy się powstrzymać, 
– wprowadzające uprawniają do jakiegoś zachowania  lub przyznają pewne korzyści. 
 

Budowa normy prawnej 
Norma  prawna jest regułą postępowania, nie może być sprzeczna z innymi normami.  

W chwili jej naruszenia stosowane są sankcje wobec podmiotu, który się naruszenia dopuścił. 
Norma prawna zbudowana jest z trzech części: 

− hipotezy, 
− dyspozycji, 
− sankcji. 
 
Hipoteza 

Określa podmiot, do którego dana norma jest skierowana. Wskazuje także okoliczności, 
w jakich ma ona zastosowanie (warunki, w jakich podmiot normy w określony sposób ma się 
zachować). Hipoteza zawiera elementy podmiotowe i przedmiotowe. Elementy podmiotowe 
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szczegółowo opisują podmiot, np.: jego cechy, sposób działania, okoliczności, stan 
psychiczny, stan zdrowia, wykonywany zawód, wykształcenie, wiek. Elementy przedmiotowe 
opisują otoczenie zewnętrzne podmiotu i zjawiska, które mogą mieć wpływ na jego 
zachowanie.  

 
Dyspozycja 

Opisuje sytuację, której dana norma dotyczy. Wskazuje wzór wymaganego zachowania 
się podmiotu w okolicznościach przewidzianych w hipotezie normy prawnej.  

Dyspozycja może mieć formę obowiązku prawnego lub uprawnienia. Obowiązek prawny 
jest nakazem lub zakazem określonego postępowania. Uprawnienie daje podmiotowi prawo 
wyboru. Oznacza to, że podmiot może skorzystać lub nie skorzystać  z danego mu prawa, nie 
ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji, wyznacza to co jest dozwolone. 

 
Sankcja 

Jest ujemną konsekwencją wynikającą z niezgodnego zachowania się, co do treści dyspozycji 
normy prawnej w okolicznościach przewidzianych hipotezą normy prawnej. Pełni  rolę 
prewencyjną i dyscyplinującą. Rozróżnia się trzy typy sankcji: 
− karną, 
− egzekucyjną, 
− nieważności czynności prawnych. 
 
Sankcja karna 

Pełni funkcje prewencyjną, izolacyjną, np.: od społeczeństwa i eliminacyjną, np.: kara 
śmierci. Kary obowiązujące w polskim systemie karnym: 
− grzywna wymierzana za czyny drobne oraz wykroczenia w stawkach dziennych od 10 do 

360, w wartości nie mniejszej niż 10 zł. i nie większej niż 2.000 zł., może występować, 
jako kara samoistna, lub obok kary pozbawienia wolności, 

− ograniczenie wolności - jest karą orzekaną od 1 miesiąca do 12 miesięcy odbywaną na 
wolności, na osobę ukaraną mogą być nałożone obowiązki, np.: braku możliwości 
opuszczania miejsca zamieszkania, wykonywania pracy wskazanej przez Sąd od 20 do 40 
godzin w skali miesiąca, udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu kary (w tym celu 
może być wyznaczony kurator), zapłaty z wynagrodzenia 10–20% jego wysokości na 
cele społeczne, 

− pozbawienie wolności kara ta wymierzana jest za przestępstwo w przedziale czasowym 
od 1 miesiąca do 15 lat, odbywana jest w zakładzie karnym, 

− 25 lat pozbawienia wolności za najcięższe wykroczenia, odbywana w zakładzie karnym, 
− dożywotnie pozbawienie wolności za najcięższe wykroczenia, odbywana w zakładzie 

karnym. 
Obok kary mogą być orzekane środki karne: 

− pozbawienie praw publicznych, 
− zakaz wykonywania zawodu, pozbawienie stanowiska, zakaz prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej, 
− zakaz prowadzenia pojazdów, 
− przepadek mienia, 
− obowiązek naprawienia szkody, 
− świadczenie pieniężne, 
− grzywna,  
− nawiązka (świadczenie pieniężne na konkretny cel, np.: instytucje pożytku publicznego), 
− podanie wyroku do publicznej wiadomości. 
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Sankcja egzekucyjna 
Nakładana jest wówczas, gdy naruszone zostaną normy prawa administracyjnego lub 

cywilnego. Ma na celu doprowadzenie do stanu oczekiwanego przez prawo, np.: eksmisja  
z lokalu, zburzenie budynku, który został wzniesiony bez zezwolenia, zmuszenie do 
zapłacenia zaległych alimentów. 

 
Sankcja nieważności czynności prawnych 

Nakładana jest, gdy naruszone zostaną normy prawa cywilnego bądź rodzinnego. 
Czynność prawna uznawana jest za nieważną, bądź unieważnioną, gdy:  
− dokonana jest przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnej (osoby 

poniżej 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnionej), 
− czynność prawna jest sprzeczna z prawem lub dokonana w celu jego obejścia, 
− dokonana jest dla pozoru (np. zawarcie związku małżeńskiego w celu otrzymania karty 

stałego pobytu), 
− dokonana jest pod wpływem błędu istotnego lub pod wpływem groźby, np.: szantażu, 
− została wykonana bez wymaganej przez prawo zgody. 
 
Obowiązywanie prawa 

Wyraża się zgodnością norm prawnych z normami moralnymi oraz zgodności zachowań 
podmiotów prawa z tymi normami. Formalnie prawo obowiązuje wówczas, gdy: 
− zostało właściwie ustanowione, 
− zostało właściwie ogłoszone, 
− nie zawiera sprzecznych postanowień, 
− nie zostało uchylone przez inne przepisy późniejsze. 

Prawo w ujęciu formalnym obowiązuje w czasie i przestrzeni. Obowiązywanie prawa  
w czasie przejawia się w tym, iż prawo obowiązuje od momentu opublikowania i wejścia 
normy prawnej w życie.  Obowiązywanie prawa w przestrzeni dotyczy terytorium, na którym 
to prawo obowiązuje.  

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest prawo? 
2. Jakie są gałęzie prawa? 
3. Co stanowi źródło prawa? 
4. Czym jest system prawa? 
5. Jaka jest budowa normy prawnej? 
6. W czym wyraża się obowiązywanie prawa? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Posługując się Kodeksem cywilnym lub innym dostępnym źródłem prawa odszukaj  
i wskaż po trzy przykłady norm prawnych: nakazujących, zakazujących i wprowadzających 
(uprawniających). Możesz skorzystać z arkusza pracy. 
 
Arkusz pracy 
Rodzaj normy 
prawnej 

Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 

nakazujące 
 

   

zakazujące 
 

   

uprawniające 
 

   

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych klasyfikację norm prawnych, 
2) dokonać analizy poszczególnych rodzajów norm prawnych, 
3) odszukać przykłady norm prawnych nakazujących, zakazujących, wprowadzających, 
4) zapisać w arkuszu pracy treść odszukanych norm prawnych zgodnie z ich klasyfikacją, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− Kodeks cywilny lub inne źródło prawa, 
− arkusz pracy, zeszyt, 
− papier formatu A4, flamastry, 
− materiał nauczania 4.1.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
 
Ćwiczenie 2 

Posługując się Kodeksem pracy lub innym dostępnym źródłem prawa odszukaj  
i wskaż po trzy przykłady sankcji: karnej, egzekucyjnej, nieważności czynności prawnych. 
Możesz skorzystać z arkusza pracy. 
 
Arkusz pracy 
Rodzaj sankcji Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 
karna 
 

   

egzekucyjna 
 

   

nieważności 
czynności prawnych 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych klasyfikację sankcji, 
2) dokonać analizy poszczególnych rodzajów sankcji, 
3) odszukać przykłady sankcji karnej, egzekucyjnej nieważności czynności prawnych, 
4) zapisać w arkuszu pracy treść odszukanych sankcji zgodnie z ich klasyfikacją, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− Kodeks pracy lub inne źródło prawa, 
− arkusz pracy, zeszyt, 
− papier formatu A4, flamastry, 
− materiał nauczania 4.1.1. Poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 

 
4.1.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcie prawa?    
2) wskazać gałęzie prawa?   
3) wskazać źródła prawa?   
4) scharakteryzować źródła prawa?   
5) zdefiniować pojęcie systemu prawa?   
6) sklasyfikować normy prawne?   
7) scharakteryzować budowę normy prawnej?   
8) rozróżnić typy sankcji?   
9) wskazać na obowiązywanie prawa?   
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4.2. Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania zakładów 
opieki zdrowotnej 

 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
Organizacja ochrony zdrowia w Polsce 

Funkcją ochrony zdrowia jest udzielanie świadczeń, pozyskiwanie zasobów, 
finansowanie oraz zarządzanie.  

System ochrony zdrowia tworzą: 
1) świadczeniodawcy: 

− zakłady opieki zdrowotnej - publiczne SPZOZ i niepubliczne NZOZ, 
− praktyka lekarska, dentystyczna, pielęgniarska, położnicza, 
− apteki, 
− inni świadczeniodawcy. 

2) świadczeniobiorcy – pacjenci, uprawnieni do korzystania z bezpłatnych świadczeń 
zdrowotnych, objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz członkowie ich rodzin, 

3) instytucja ubezpieczenia zdrowotnego – Narodowy Fundusz Zdrowia, pełniący funkcję 
płatnika, który finansuje świadczenia zdrowotne i refunduje leki, 

4) organy kontroli i nadzoru: 
− Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
− Inspekcja Farmaceutyczna, 
− wojewoda, 
− jednostki samorządu terytorialnego. 

5) Ministerstwo Zdrowia – wskazuje kierunki polityki zdrowotnej państwa. 
 

Podstawową opiekę zdrowotną zapewniają lekarze rodzinni placówek publicznych lub 
niepublicznych, którzy mogą kierować pacjenta na badania diagnostyczne. 

Jeżeli istnieje potrzeba specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego konieczne jest 
skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowania nie wymaga leczenie  
u dermatologa i wenerologa, ginekologa, okulisty, onkologa, psychiatry, stomatologa  oraz  
w zakresie lecznictwa odwykowego, chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV. 
Leczeniem bez skierowania objęci są inwalidzi wojenni. Skierowanie również nie jest 
wymagane w razie nagłego wypadku, zagrożenia życia, urazu, zatrucia.  Wówczas choremu  
w ramach świadczenia zdrowotnego  udzielane jest bezpłatne świadczenie zdrowotne.  

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego osoba ubezpieczona otrzymuje  
w wąskim zakresie bezpłatne świadczenie stomatologiczne (rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 18 czerwca 2003 r. , Dz. U. Nr 115, poz. 1088). 

 
Opieka zdrowotna  finansowana jest z czterech źródeł: 

− obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, 
− dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, 
− podatków, 
− bezpośrednich opłat od pacjentów. 
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Zakład opieki zdrowotnej 
Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność ZOZ jest ustawa z 30 sierpnia 

1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.).  
Zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków 

majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych  
i promocji zdrowia. 

Zakładem opieki zdrowotnej jest: 
− szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, 

prewentorium, hospicjum stacjonarne, inny nie wymieniony z nazwy zakład 
przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub 
całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym 
pomieszczeniu, 

− przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium, 
− pogotowie ratunkowe, 
− medyczne laboratorium diagnostyczne, 
− pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, 
− zakład rehabilitacji leczniczej, 
− żłobek, 
− ambulatorium lub ambulatorium z izbą chorych jednostki wojskowej, Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, 

− stacja sanitarno-epidemiologiczna, 
− wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej, 
− jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, 
− inny zakład spełniający warunki określone w ustawie. 

 
Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu  

i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z: 
− badaniem i poradą lekarską, 
− leczeniem, 
− badaniem i terapią psychologiczną, 
− rehabilitacją leczniczą, 
− opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 
− opieką nad zdrowym dzieckiem, 
− badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, 
− pielęgnacją chorych, 
− pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 
− opieką paliatywno-hospicyjną, 
− orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 
− zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz 

szczepienia ochronne, 
− czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji, 
− czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
 

Zakłady opieki zdrowotnej w zależności od formy własności dzielą się na publiczne  
i niepubliczne. Organem powołującym  samodzielny publiczny  zakład opieki zdrowotnej 
może być m. in. : 
− właściwy minister lub centralny organ administracji rządowej, 
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− wojewoda, 
− jednostka samorządu terytorialnego, 
− państwowa uczelnia medyczna, 
− państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą  

w dziedzinie nauk medycznych, 
− fundacja, 
− pracodawca, 
− związek zawodowy, 
− kościół. 
 

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki 
zdrowotnej określa regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, który powinien 
określać: 
− przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej 

dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych zakładu opieki 
zdrowotnej, 

− organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu opieki 
zdrowotnej, w tym zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania między 
tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej 
pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym, 

− warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia 
prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, 

− prawa i obowiązki pacjenta, 
− obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta. 
 

SPZOZ  prowadzi działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych. Za świadczenia zdrowotne udzielone osobie 
znajdującej się w stanie nietrzeźwości publiczny zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę 
niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną  
i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem 
nietrzeźwości tej osoby.  

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej posiada osobowość prawną oraz 
samodzielność działania. Stanowi własność publiczną. Prowadzony jest w formie 
samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów 
koszty działalności i zobowiązań.  

Źródłem utrzymania SPZOZ są środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
w zamian za świadczenia zdrowotne udzielone osobom ubezpieczonym w Funduszu. Zakłady 
mogą udzielać świadczeń zdrowotnych poza systemem powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, tj. odpłatnie jedynie osobom nieubezpieczonym w NFZ. Od osób 
ubezpieczonych mogą pobierać opłaty tylko za świadczenia zdrowotne określone  
w obowiązujących przepisach jako świadczenia niefinansowane ze środków publicznych, np.: 
operacje zmiany płci, implanty stomatologiczne.  

 
Świadczenia zdrowotne finansowane  ze środków publicznych 

Podstawowym aktem prawnym regulującym to zagadnienie jest ustawa z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
2004, Nr 210, poz. 2135).  Uprawnionemu świadczeniobiorcy zapewnia się i finansuje ze 
środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie:  
− badanie diagnostyczne, w tym medyczną diagnostykę laboratoryjną,  
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− świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego 
wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne,  

− podstawową opiekę zdrowotną, 
− świadczenia w środowisku nauczania i wychowania,  
− ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,  
− rehabilitację leczniczą,  
− świadczenia stomatologiczne,  
− leczenie szpitalne,  
− świadczenia wysokospecjalistyczne,  
− leczenie w domu chorego,  
− badanie i terapię psychologiczną,  
− badanie i terapię logopedyczną,  
− świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w tym opiekę paliatywno-hospicyjną, 
− pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi,  
− opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,  
− opiekę nad kobietą w okresie karmienia piersią,  
− opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu 

zdrowia i rozwoju niemowlęcia,  
− opiekę nad zdrowym dzieckiem, w tym ocenę stanu zdrowia i rozwoju dziecka do lat 18,  
− leczenie uzdrowiskowe,  
− zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze,  
− transport sanitarny,  
− ratownictwo medyczne.  

 
Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, 
ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości 
odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota 
odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów  
o pomocy społecznej. 

 
Świadczeniobiorca ma prawo wyboru: 

− lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, 
pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego, 

− świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród 
tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, 

− szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
− lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy 
udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane. 

 
Świadczeniobiorca ma prawo do: 

− świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki 
laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, zakwalifikowanych jako 
świadczenia gwarantowane, 

− leczenia uzdrowiskowego na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, 
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− zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne na podstawie recepty wystawionej przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, 

− bezpłatnych leków i wyrobów medycznych, jeżeli są one konieczne do wykonania 
świadczenia, 

− zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz w środki pomocnicze  na zlecenie lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, 

− bezpłatnego przejazdu środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do 
najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym 
zakresie, i z powrotem, w przypadkach: konieczności podjęcia natychmiastowego 
leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości 
leczenia oraz w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze 
środków transportu publicznego. 
 
Dokumentami uprawniającymi do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych są:  

− odcinek emerytury lub renty,  
− aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk 

ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką/szkolną,  
− w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię - ważna legitymacja studencka 

wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,  
− potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób prowadzących działalność 

gospodarczą i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów).  
 
Kontrakty na usługi medyczne 

Kontrakt na zakup usług medycznych powinien zawierać postanowienia dotyczące: 
− rodzaju usług medycznych, liczby dni pobytu w szpitalu, diagnostyki, zabiegów, 

leczenia, 
− procedur leczenia, orientacyjnej liczby pacjentów, 
− czasu obowiązywania kontraktu, procedur jego przedłużania i rozwiązania, 
− procedur finansowych, m. in. terminu dokonania płatności, sposobu obliczania płatności, 

zakresu płatności, opłat ponoszonych przez pacjenta. 
 

Polityka zdrowotna 
Polityka zdrowotna jest częścią polityki gospodarczej i społecznej. Państwo realizuje 

politykę zdrowotną w oparciu o Narodowy Program Zdrowia, który jest koncepcją i strategią 
promocji zdrowia. Strategicznym celem NPZ jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości 
życia ludności. Promocja zdrowia obejmuje pięć obszarów działań:  
− budowanie zdrowotnej polityki publicznej, 
− tworzenie środowiska życia i pracy sprzyjającego zdrowiu, 
− zachęcanie całego społeczeństwa do działań na rzecz zdrowia, 
− rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu, 
− reorientację służby zdrowia. 

Narodowy Program Zdrowia jest przedsięwzięciem ogólnokrajowym, w którym 
uczestniczyć powinno całe społeczeństwo, wszystkie systemy społeczne i istniejące w nich 
organizacje. Kierowany jest przede wszystkim do samorządów i społeczności lokalnych oraz 
do istniejących w nich coraz liczniejszych i aktywnie działających organizacji 
pozarządowych. 

Od administracji państwowej należy oczekiwać stworzenia warunków, stymulowania  
i wspierania działań podejmowanych przez organizacje, grupy i jednostki. Zadaniem jej jest:  
− tworzenie podstaw prawnych dla realizacji zadań NPZ, 
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− stymulowanie rozwoju i finansowanie badań naukowych oraz innych prac o charakterze 
wdrożeniowym, ułatwiających realizację zadań, ich monitorowanie i ewaluację wyników 
NPZ, 

− tworzenie struktur organizacyjnych, a zwłaszcza zaplecza instytucjonalnego dla promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej społeczeństwa, 

− monitorowanie przebiegu realizacji NPZ i ewaluacji jego wyników. 
 
Programy zdrowotne mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować: 

− ministrowie,  
− jednostki samorządu terytorialnego   
− Narodowy Fundusz Zdrowia.  

 
Programy zdrowotne dotyczą w szczególności:  

− ważnych zjawisk epidemiologicznych,  
− istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy 

świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach ich eliminowania bądź 
ograniczania,  

− wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych.  
Program zdrowotny może być realizowany w okresie jednego roku albo wielu lat.  
Wyboru realizatora programu zdrowotnego dokonuje się w drodze konkursu ofert 

przeprowadzanego przez ministerstwo, jednostki samorządu terytorialnego, Fundusz. 
 
Obecnie realizowane programy to: 

1. Program profilaktyki chorób układu krążenia. 
2. Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 
3. Program profilaktyki raka szyjki macicy. 
4. Program profilaktyki raka piersi. 
5. Program badań prenatalnych. 
6. Program profilaktyki chorób odtytoniowych – palenie jest uleczalne. 
7. Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry. 
8. Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży.  
 
Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa gospodarczego 

Źródłem prawa pracy jest kodeks pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów 
wykonawczych do tych ustaw. Ponadto do źródeł prawa pracy należy zaliczyć układ 
zbiorowy pracy, oparte na ustawie porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty określające 
prawa i obowiązki stron stosunku pracy, tzw. akty prawa wewnętrznego.  

Do źródeł prawa pracy w szerszym ujęciu należy także Konstytucja, ratyfikowane 
umowy międzynarodowe oraz prawo stanowione przez organizacje międzynarodowe. 

 
Kodeks pracy  

Jest aktem normatywnym stanowiącym zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki 
objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na 
podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nie 
uregulowanym przez ustawodawstwo szczególne) oraz pracodawców. 

Obecnie w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.  
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). 

Przepisy prawa pracy mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Nie mogą 
pomniejszyć uprawnień pracownika, jednak strony mogą uprawnienia wynikające z kodeksu 
pracy rozszerzyć. 
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Kodeks pracy spełnia funkcję ochronną. Zapewnia minimum uprawnień pracowników, 
od których stronom umowy nie wolno odstąpić, np.: minimalne wynagrodzenie za pracę, 
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.  

 
Szczególna ochrona wynagrodzenia za pracę przejawia się m. in. w tym, że: 

− pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną 
osobę, 

− ustanowione są sankcje wobec zakładu pracy z tytułu niedopełnienia obowiązku 
terminowej wypłaty wynagrodzenia, 

− ustalona jest kwota najniższego i minimalnego wynagrodzenia (przepisami Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej), 

− ustalone są zasady wypłaty wynagrodzenia (termin, forma, częstotliwość), 
− ustalone są ograniczenia dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracownika. 
 

Funkcja ochronna prawa pracy polega na tym, że przepisy prawa pracy stwarzają barierę 
przeciwko pogarszaniu sytuacji pracownika. Gdyby nie było prawa pracy to stosunek pracy 
regulowałby kodeks cywilny. Kodeks cywilny pozwala na bardzo dużą swobodę pracodawcy 
i stron zawierających umowę.  

 
Jednym z ważniejszych aspektów prawa pracy uregulowanych w Kodeksie pracy jest 

zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.  
Stosunek pracy może być nawiązany na podstawie : 

− umowy o pracę, 
− powołania, 
− mianowania, 
− wyboru, 
− spółdzielczej umowy o pracę. 
 

Umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli pracodawcy i pracownika, na mocy 
której pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i pod 
kierownictwem pracodawcy. Pracodawca zobowiązuje się do wynagrodzenia pracy na rzecz 
pracownika.  

Rodzaje umów o pracę wyróżnione przez Kodeks pracy: 
− na czas nieokreślony bezterminowa, jest określona data rozpoczęcia pracy, bez daty jej 

zakończenia, umowa taka musi zostać rozwiązana przez jedną ze stron, daje 
pracownikowi największą pewność zatrudnienia, 

− na czas określony terminowa, w której podana jest data rozpoczęcia i zakończenia pracy, 
obecnie obowiązuje ograniczenie zawierania takich umów do dwóch kolejno 
następujących po sobie (umowy zawierane po sobie w odstępach nie większych niż  
1 miesiąc) trzecia umowa nawet jeżeli zwarta jest na czas określony  
z mocy prawa staje się umową na czas nieokreślony, 

− na czas wykonywania określonej pracy – terminowa, w której określona jest praca na 
czas wykonywania której zawarto umowę, 

− na czas próbny terminowa, zawierana maksymalnie na okres 3 miesięcy, jej celem jest 
poznanie przez pracodawcę kwalifikacji pracownika oraz przez pracownika warunków 
pracy, 

− o pracę w zastępstwie terminowa, zawierana z innym pracownikiem na zastępstwo 
wynikające z dłuższego zwolnienia lekarskiego lub innej usprawiedliwionej nieobecności 
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pracownika, czas zakończenia umowy nie jest precyzyjnie określony, zależy od terminu 
powrotu zastępowanego pracownika do pracy. 
Umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej. W razie niedotrzymania tego 

warunku pracodawca ma obowiązek doręczyć pracownikowi (najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
pracy) pisemnego potwierdzenia rodzaju i warunków umowy. 
 

 
           Miejsce i data  …………………………………………. 

....................................................... 
 
                      (Pieczęć Pracodawcy) 
 
UMOWA O PRACĘ 
 
Na podstawie art. 29 § 1 Kodeksu Pracy w dniu ………. roku zostaje zawarta umowa o pracę pomiędzy  
pracodawcą …………. z siedzibą: ………….  
NIP: …………, reprezentowaną przez ……………….., a Panią/nem…………., zam.  
…………….., legitymującą się dowodem osobistym  …………….. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas …………………………….. 
Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 
1) rodzaj umówionej pracy:  ……………………………………………. 
2) miejsce wykonywania pracy: …………………………….………….. 
3) wymiar czasu pracy: …………………………………………………. 
4) wynagrodzenie – składać się będzie z następujących pozycji:  

1. stawka płacy zasadniczej:  ………………………………………. 
2. inne składniki: …………………………………………………… 

5) dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których 
przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, 
o którym mowa  w art. 151 § 1 Kodeksu pracy ………… 

Dzień rozpoczęcia pracy:  ……………………….. 
Załączniki: 
1. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 
Oświadczam, iż egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem(am) i po zapoznaniu się z jej treścią zaproponowane mi warunki 
pracy i wynagrodzenia przyjmuję. Równocześnie przyjmuję do wiadomości treść obowiązującego u Pracodawcy regulaminu 
pracy i oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy. 
 
..........................................                                          ……………………………….. 
(data i podpis pracownika)     (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej    

pracodawcę albo osoby upoważnionej do  
składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

 
Rys. 1. Umowa o pracę [opracowanie własne] 

 
Umowa zlecenie i umowa o dzieło nie jest stosunkiem pracy. Umowy te podlegają 

regulacji Kodeksu cywilnego. 
Pracodawca ma również obowiązek poinformować pracownika na piśmie  

o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty 
wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia. 
Informacja ta udzielona musi zostać najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy  
o pracę. 

Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną,  może je złożyć zarówna pracodawca, jak  
i pracownik. Jeśli umowę z pracownikiem rozwiązuje pracodawca, to wypowiedzenie musi 
zawierać pouczenie o przysługującym prawie odwołania się do sądu pracy, zaś w przypadku 
umowy na czas nieokreślony pracodawca dodatkowo musi wskazać jego przyczynę oraz 
przeprowadzić konsultacje z właściwą organizacją związkową reprezentującą pracownika. 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 21 

Wypowiedzenie następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 
odpowiednio: 
a) w przypadku umowy na czas nieokreślony:  

– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,  
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,  

b) w przypadku umowy zawartej na okres próbny:  
– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,  
– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,  
– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące,  

c) w przypadku umowy na czas określony strony mogą ustalić w umowie 2-tygodniowy 
okres wypowiedzenia, pod warunkiem, że umowa zawarta jest na okres dłuższy niż  
6 miesięcy,  

d) w przypadku umowy zawartej na zastępstwo: 3 dni robocze.  
 
Czas pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej określa ustawa o zakładach 

opieki zdrowotnej: 
1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej w przyjętym 

okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 
godzin na tydzień. 

2. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie 
rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 42 godzin na 
tydzień. 

3. Czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni), w przyjętym 
okresie rozliczeniowym: 

− radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub 
leczniczych źródła promieniowania jonizującego, 

− fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny 
sądowej lub prosektoriów nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 26 godzin 
i 15 minut na tydzień. 

4. Czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających 
kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 
6 godzin na dobę i przeciętnie 31 godzin 30 minut na tydzień. 

5. Czas pracy, o którym mowa w pkt. 3, stosuje się do pracowników na stanowiskach pracy 
w: 

− komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) radiologii, radioterapii  
i medycyny nuklearnej, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: 
a) stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania 

jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących 
lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, 
obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające 
promieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio 
przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych lub 

b) prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania 
jonizującego, lub 

c) dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych  
z działalnością, o której mowa w lit. a) i b), 

− komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) fizykoterapeutycznych, jeżeli do 
ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów 
lub samodzielne wykonywanie zabiegów, 
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− komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, histopatologii, 
cytopatologii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: 
a) przygotowywanie preparatów lub 
a) wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych, 

− komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, medycyny 
sądowej oraz prosektoriach, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: 
a) wykonywanie sekcji zwłok, lub 
b) wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub 
c) pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz badań patomorfoloicznych  

i toksykologicznych, lub 
d) pobieranie narządów i tkanek ze zwłok. 

6. W ramach tygodniowej normy czasu pracy określonej w pkt. 1 logopedom posiadającym 
wyższe wykształcenie pedagogiczne i przeszkolenie w zakresie logopedii oraz 
pracownikom posiadającym wyższe wykształcenie w dziedzinie wychowania fizycznego 
ze specjalizacją w zakresie rehabilitacji, a także instruktorom gimnastyki leczniczej ze 
średnim wykształceniem w zakresie wychowania fizycznego prowadzącym zajęcia 
z zakresu kinezyterapii, przysługuje 6 godzin na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
i na przygotowanie się do tych zajęć. 

 
Wykonanie pracy może nastąpić na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie 

podlegają regulacjom Kodeksu pracy. Są nimi: 
− umowa zlecenie, 
− umowa o dzieło. 

 
Umowa zlecenie 
Jest umową cywilnoprawną uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego, w której 

przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz 
zleceniodawcy (odpłatnie lub nieodpłatnie).  

Umowa zlecenie dotyczy wykonywanej pracy (wykonywania czynności) na rzecz 
zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu (odmienne niż 
umowa o dzieło). Wynagrodzenie z umowy zlecenia przysługuje za samo "staranne działanie" 
nie zaś za jego efekt, np.: wykonanie masażu leczniczego, a nie jego oczekiwany rezultat dla 
pacjenta. Umowa zlecenie nie ma elementu podwładności w stosunku do zlecającego, jak  
w przypadku mowy o pracę. Zleceniobiorca może zawierać dowolną ilość umów zleceń. 

Umowa zlecenie może zostać w każdej chwili wypowiedziana lub rozwiązana za 
porozumieniem stron. Zlecający powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, 
które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, a w razie odpłatnego zlecenia 
obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego 
dotychczasowym czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, 
powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym 
czasie. Jednak, gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, 
przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę z tytułu wypowiedzenia umowy.  

 
Umowa o dzieło 

Jest umową cywilnoprawną, podlegającą przepisom Kodeksu cywilnego. Przyjmujący 
zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty 
wynagrodzenia. 

Umowa o dzieło określa jakie dzieła ma wykonać przyjmujący zamówienie. Dziełem 
może być utwór muzyczny, program komputerowy, stworzenie bazy danych, napisanie 
artykułu, zrobienie rzeźby albo każda inna działalność, na skutek której coś powstało. 
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Umowa o dzieło powinna zakończyć się konkretnym  efektem. Wynagradzany jest  
rezultat a nie działanie. 

 
Działalność gospodarcza 

Działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest 
zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz polegająca na 
poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji zasobów naturalnych, na wykorzystaniu rzeczy  
i wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu, w sposób 
zorganizowany i ciągły. 

Definicja dla celów podatku VAT do działalności gospodarczej dodaje wolne zawody 
oraz stwierdzenie, że działalnością gospodarczą jest czynność wykonana jednorazowo  
w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania tych czynności w sposób 
częstotliwy. 

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa mówią, iż działalnością gospodarczą jest każda 
działalność zarobkowa wykonywana na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy 
nie zaliczają jej do działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorcą, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest osoba 
fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna nie będąca osobą prawną. Za przedsiębiorców uważa się również wspólników 
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej klasyfikuje przedsiębiorców według 

kryterium wielkości zatrudnienia i obrotu ze sprzedaży lub wartości majątku na: 
− mikroprzedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie poniżej 10 osób, roczny przychód 

netto ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych i usług oraz operacji finansowych 
poniżej 2 mln euro, suma aktywów poniżej 2 mln euro,  

− małych przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie do 50 osób, roczny przychód netto 
ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych i usług oraz operacji finansowych  lub suma 
aktywów do 10 mln euro,  

− średnich przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie do 250 osób, roczny przychód netto 
ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych i usług oraz operacji finansowych do 50 mln 
euro lub suma aktywów do 43 mln euro. 

 
Od 01 stycznia 2007 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła 

definicję małego podatnika. 
Mały podatnik to przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie 

przekroczyła w ubiegłym roku podatkowym równowartości kwoty 800 000 euro. 
Czynności związane z podjęciem działalności gospodarczej: 

− rejestracja działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej rejestracji dokonuje 
się poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy, zgodnie  
z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy, pozostałe formy organizacyjno-prawne 
zobowiązane są uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

− uzyskanie zezwolenia lub koncesji dotyczy to tylko niektórych rodzajów działalności 
gospodarczej, objętych koniecznością posiadania koncesji lub stosownych pozwoleń, 

− rejestracja w urzędzie statystycznym przedsiębiorcy są zobowiązani do posiadania 
numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej, zwanego REGONEM, numer ten pozostaje niezmieniony w trakcie istnienia 
firmy, zawiera  zakodowane w dziewięciu cyfrach informacje o rodzaju działalności 
gospodarczej, adresie, formie organizacyjno-prawnej oraz sposobie finansowania, 
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− wystąpienie w Urzędzie Skarbowym (właściwym terytorialnie dla siedziby firmy)  
o nadanie numeru NIP przedsiębiorcy otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP na 
podstawie dokumentu NIP-1 lub NIP-2 w ramach Krajowej Ewidencji Podatników 
tworzonej przez Ministra Finansów; jeżeli posiadają już numer NIP dokonują zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej, w tym celu składają NIP-1 lub NIP-2 
wraz z kserokopią: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do 
KRS, nadania numer REGON, statusu lokalu, w którym prowadzona będzie działalność 
gospodarcza (np.: akt notarialny własności, umowa najmu, umowa użyczenia),  

− wybór formy opodatkowania dla celów podatku dochodowego dla podatników nowo 
rozpoczynających działalność gospodarczą w ciągu 20 dni, dla istniejących 
przedsiębiorstw w przypadku zmiany formy opodatkowania  do 20 stycznia następnego 
roku, 

− zgłoszenie w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego na 
formularzu VAT-R, przy czym podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz  
już prowadzący, którzy nie przekroczyli obrotu (od 01.01.2008 r.) w wysokości 50 000 
zł. są zwolnieni z podatku VAT z mocy ustawy o podatku od towarów i usług, 

− złożenie druku VAT_R/UE przed dokonaniem pierwszego nabycia lub dostawy, jeżeli 
przedsiębiorca będzie dokonywał czynności wewnatrzwspólnotowych, 

− zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (we właściwym terytorialnie 
oddziale), w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie 
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) 
i zdrowotne; rejestracji dokonuje się na drukach: ZUS ZFA lub ZPA , na których 
następuje zgłoszenie płatnika do  obowiązku opłacania składek, ZUS ZUA, na których 
następuje indywidualne zgłoszenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub 
wspólników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz ZUS ZZA, gdy osoba 
prowadząca działalność gospodarczą podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu; 
nowy przedsiębiorca może przez 24 miesiące skorzystać z obniżonej podstawy naliczania 
składek na ubezpieczenia społeczne,  

− zawiadomienie innych instytucji takich jak: Państwowej Inspekcji Pracy, Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Straży Pożarnej, Inspekcji Nadzoru 
Budowlanego oraz Inspektorat Ochrony Środowiska o rodzaju, zakresie, miejscu 
prowadzenia działalności, liczbie pracowników, 

− posiadanie konta bankowego, firmowego jest standardem, ale nie jest obowiązkowe, 
obligatoryjne staje się wówczas, gdy: wartość transakcji między tym samym 
kontrahentem z jednej umowy przewyższa równowartość 15 000 euro (niezależnie od 
liczby płatności) oraz niezależnie od wysokości płatności, gdy stroną transakcji jest inny 
przedsiębiorca niż wynika to ze zobowiązania,  gdy dokonywane są rozliczenia 
bezgotówkowe z kontrahentami, gdy dokonywany jest przez urząd skarbowy zwrot 
podatku VAT, gdy opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne za 
pracowników (płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  można 
dokonywać z konta własnego podatnika, gdyż podatek dochodowy od osób fizycznych 
ma charakter osobisty i nie ma znaczenia tytuł jego powstania); jeżeli przedsiębiorca 
decyduje się na założenie konta bankowego wybiera dowolny bank, w którym składa 
wniosek o prowadzenie rachunku bankowego oraz podpisuje umowę, na warunkach 
oferowanych przez bank oraz zawiadamia o tym fakcie urząd skarbowy, składając 
aktualizację danych na druku NIP-1 lub NIP-2 w zależności od formy organizacyjno-
prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa, 

− posiadanie pieczątki z danymi przedsiębiorstwa, nie jest elementem obligatoryjnym  
w działalności firmy, choć w praktyce gospodarczej bardzo praktycznym, 

− zamieszczenie w miejscu prowadzenia działalności szyldu  z informacją o nazwie  
i rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Formy opodatkowania i podstawy prawne 
Osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru 

różne formy opodatkowania przychodów i dochodów. 
Zasady ogólne według skali podatkowej są podstawową formą opodatkowania, 

reguluje je ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy opodatkowani 
na zasadach ogólnych mają obowiązek prowadzić: 
− podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, 
− ewidencję środków trwałych, 
− ewidencję wyposażenia, 
− ewidencję przebiegu pojazdów dla samochodów osobowych nie wprowadzonych do 

ewidencji środków trwałych, 
− indywidualne karty przychodów pracowników dla osób zatrudnionych na umowę 

o pracę. 
Wysokość podatku dochodowego zależy od uzyskanych dochodów i jest płacony według 

obowiązującej skali podatkowej. Podstawę opodatkowania stanowi nadwyżka sumy 
przychodów nad kosztami uzyskania. Wybierając tę formę opodatkowania należy obliczać za 
każdy  miesiąc lub kwartał zaliczki na podatek i wpłacać je na rachunek właściwego  urzędu 
skarbowego.  

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych mogą wybrać opodatkowanie liniowe według jednej stawki w wysokości 
19% bez względu na wysokość osiąganego dochodu. 

Miesięczne zaliczki podatku dochodowego płaci się do dnia 20 każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni, a za grudzień w wysokości należnej zaliczki za listopad w terminie do 20 
grudnia. W terminie do 30 kwietnia następnego roku podatnik jest zobowiązany złożyć PIT-
36 i zapłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego  
z zeznania a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania  
w stosunku do zasad ogólnych. Podatek w tej formie opłaca się od uzyskanego przychodu. 
Obowiązujące stawki ryczałtu to 3% , 5,5% , 8,5% , 17% , 20% . Nie odlicza się kosztów 
uzyskania przychodu, natomiast podatnicy opłacający składki określone w przepisach  
o systemie ubezpieczeń społecznych mają prawo do pomniejszenia przychodu o kwoty 
wpłacane w danym miesiącu. Podstawą prawną jest ustawa o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  

Podatnicy dokumentują podstawę opodatkowania prowadząc ewidencję przychodów. 
Warunkiem zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego jest prowadzenie rodzaju działalności 
nie zastrzeżonej w przepisach podatkowych. 

Podatnik wybierając tę formę opodatkowania oblicza co miesiąc wysokość podatku i do 
20 dnia każdego miesiąca dokonuje jego wpłaty na konto właściwego urzędu skarbowego,  
a do dnia 31 stycznia składa zeznanie PIT-28.  

 
Karta podatkowa to forma opodatkowania obejmująca osoby fizyczne prowadzące 

indywidualnie lub w formie spółki cywilnej działalność: 
− usługową lub wytwórczo-usługową, 
− usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, 

za wyjątkiem napojów powyżej 1,5% zawartości alkoholu, 
− gastronomiczną, 
− w zakresie usług transportowych, 
− w zakresie usług rozrywkowych, 
− w zakresie sprzedaży posiłków domowych, 
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− w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, 
− w zakresie opieki domowej nad dziećmi, 
− w zakresie edukacyjnym. 

Podatnicy prowadzących działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są 
zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji  
o wysokości uzyskanego dochodu. Stawki podatku określone są kwotowo prze naczelnika 
urzędu skarbowego drogą decyzji na każdy rok podatkowy odrębnie.  Zależą od rodzaju 
prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych osób i liczby mieszkańców miejscowości,  
w której prowadzona jest działalność.  

Wybierając kartę podatkowa należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek 
PIT-16. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie podmioty tworzą system ochrony zdrowia? 
2. Jaka placówka może być zakładem opieki zdrowotnej? 
3. Co zaliczamy do świadczeń zdrowotnych? 
4. Co określa regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej? 
5. Jakie prawa ma świadczeniobiorca? 
6. Co jest źródłem prawa pracy? 
7. Jakie są rodzaje umów o pracę? 
8. Jakie są etapy zakładania działalności gospodarczej? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wyszukaj w dostępnych źródłach informacje na temat aktualnych programów działań na 
rzecz promocji zdrowia. Scharakteryzuj i przedstaw jeden  wybrany program. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustalić źródła informacji, z których będziesz korzystać, 
2) wyszukać aktualnie realizowane programy na rzecz promocji zdrowia, 
3) wybrać jeden program, który scharakteryzujesz i przedstawisz, 
4) zaprezentować charakterystykę wybranego programu, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− komputer z dostępem do Internetu, 
− arkusz papieru,  
− flamastry, 
− materiał nauczania 4.2.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
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Ćwiczenie 2 
Wyszukaj w Kodeksie Pracy warunki nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy na 

podstawie umowy o pracę na czas określony. Zaprezentuj zebrane informacje.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w Kodeksie Pracy podstawy prawne dotyczące zawierania i rozwiązywania 
umów na czas określony, 

2) dokonać analizy wyszukanych przepisów prawa, 
3) zinterpretować wyszukane przepisy prawa, 
4) zaprezentować zebrane informacje, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− Kodeks Pracy, 
− arkusz pracy, zeszyt, 
− papier formatu A4, flamastry, 
− materiał nauczania 4.2.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
 
Ćwiczenie 3 

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz na podstawie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej określ prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika służby zdrowia. Skorzystaj  
z arkusza ćwiczeniowego. 

 
Arkusz ćwiczeniowy 
 Pracownik Pracodawca 
Obowiązki  

 
 
 

 

Prawa  
 
 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w Kodeksie pracy i ustawie o zakładach opieki zdrowotnej odpowiednie 
przepisy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, 

2) wpisać w tabelę prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, 
3) dokonać analizy praw i obowiązków pracowników i pracodawcy,  
4) zaprezentować ćwiczenie i porównać efekt pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− Kodeks pracy,  
− ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
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− arkusz ćwiczeniowy, 
− arkusze papieru, 
− przybory do pisania, 
− materiał nauczania 4.2.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
 
Ćwiczenie 4 

Sporządź umowę dla dwóch pracowników: jedną na czas nieokreślony a drugą na okres 
próbny, zgodnie z potrzebami pracodawcy, np.: przychodni lekarskiej.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w Kodeksie Pracy odpowiednie przepisy dotyczące zawarcia umowy o pracę 
na czas nieokreślony i na czas próbny, 

2) wyszukać w Kodeksie Pracy odpowiednie przepisy dotyczące wynagradzania za pracę, 
3) wypełnić umowę o pracę dla na czas określony dla dowolnego pracownika, 
4) wypełnić umowę o pracę na czas próbny dla dowolnego pracownika, 
5) zaprezentować wynik ćwiczenia, 
6) sprawdzić poprawność wypełnionych umów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
− wzory umów, 
− Kodeks Pracy, 
− poradnik dla ucznia, 
− materiał nauczania 4.2.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
 
Ćwiczenie 5 

Wskaż i scharakteryzuj kolejne czynności jakich musisz dokonać w związku z rejestracją 
dowolnie wybranej działalności gospodarczej. Pobierz z odpowiednich instytucji lub ze stron 
internetowych potrzebne druki do założenia firmy i prawidłowo je uzupełnij, w oparciu  
o ustalone przez siebie dane dotyczące zakładanej firmy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiale nauczania procedurę rejestracji działalności gospodarczej, 
2) wybrać formę organizacyjno-prawną działalności gospodarczej, 
3) ustalić zakres prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz niezbędne dane, 
4) odszukać w Internecie adresy instytucji, które uczeń musiałby odwiedzić celem 

zarejestrowania działalności gospodarczej, 
5) odwiedzić instytucje, w których uczeń dokona czynności rejestracyjnych i pobierze 

potrzebne druki zgłoszeniowe lub skorzystać z odpowiednich adresów stron 
internetowych celem pobrania potrzebnych druków, 

6) wypełnić prawidłowo pobrane druki zgłoszeniowe, 
7) skorzystać z pomocy pracowników urzędów, jeżeli wystąpią problemy  

ze sporządzeniem dokumentów zgłoszeniowych,  
8) zaprezentować efekt wykonania ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− druki zgłoszeniowe związane z rejestracją działalności gospodarczej, 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. 
− materiał nauczania 4.2.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
 
Ćwiczenie 6 

Wybierz najkorzystniejszą formę opodatkowania działalności gospodarczej (skorzystaj 
z założeń ćwiczenia 5) z punktu widzenia wysokości zobowiązania podatkowego  
i rodzaju ewidencji, którą należy prowadzić w związku z wybraną formą opodatkowania. 
Planowane przychody w ciągu miesiąca wynoszą 4200 zł., koszty 1000 zł. Uzasadnij wybór. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w materiale nauczania informacje o formach opodatkowania osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą, 

2) obliczyć zobowiązanie podatkowe wykorzystując formuły obliczania zobowiązania 
podatkowego w różnych formach opodatkowania, 

3) wskazać, jakiego rodzaju ewidencję należy prowadzić w zależności od formy 
opodatkowania, 

4) dokonać wyboru formy opodatkowania, 
5) uzasadnić dokonany wybór, 
6) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru lub zeszyt przedmiotowy, 
− przybory do pisania, 
− kalkulator, 
− ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
− materiał nauczania 4.2.1 poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wskazać jakie podmioty tworzą system ochrony zdrowia?    
2) wskazać, które placówki mogą być zakładem opieki zdrowotnej?   
3) wskazać rodzaje świadczeń zdrowotnych?   
4) wskazać prawa świadczeniobiorcy?   
5) posłużyć się źródłami prawa pracy?   
6) scharakteryzować rodzaje umów o pracę?   
7) wskazać etapy zakładania własnej działalności gospodarczej?   
8) sporządzić dokumenty niezbędne do założenia własnej firmy?   
9) wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania?   
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4.3. System ubezpieczeń zdrowotnych 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
System ubezpieczeń zdrowotnych 

Każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia i niezależnie od sytuacji materialnej 
posiada równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.  

Środki na finansowanie świadczeń gromadzone są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  
 
Głównymi źródłami NFZ są: 

− składki na ubezpieczenia zdrowotne, którymi obciążeni są podatnicy, 
− odsetki od nieterminowo płaconych składek, 
− dochody z lokat i emitowanych papierów wartościowych, 
− darowizny i odpisy, 
− inne przychody. 

Niektóre świadczenia finansowane są bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia, np.: 
ratownictwo medyczne.  

Narodowy Fundusz Zdrowia zarządza zgromadzonymi środkami na rzecz 
ubezpieczonych i uprawnionych. 

 
Do zakresu działania Funduszu należy w szczególności:  

− określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej  
w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, 

− przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie, 

− finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż 
ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności,  
o której mowa w art. 12 tej ustawy, 

− opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych, 
− wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych, 
− monitorowanie ordynacji lekarskich, 
− promocja zdrowia,  
− prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, 
− prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony 

zdrowia. 
 
Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta 
pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze 
świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na 
zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 
Zdrowia. 

Ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje od 1 stycznia 1999 r. Zasady podlegania, 
opłacania, finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia  
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27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zm.). Ponadto 1 kwietnia 2003 r. weszła w życie 
ustawa o powszechnym  ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. nr 45, poz. 
391), która  m. in. przekształciła regionalne i branżowe kasy chorych w wojewódzkie 
oddziały NFZ.  

Ubezpieczenie zdrowotne ma charakter obowiązkowy lub dobrowolny.  
Ubezpieczonymi w rozumieniu ustawy są:  

− osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zamieszkujące 
na terytorium państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

− osoby, które nie posiadają obywatelstwa wyżej wymienionych państw członkowskich, 
przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania 
pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na 
pobyt tolerowany lub posiadające status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystające  
z ochrony czasowej na jej terytorium,  

− osoby nieposiadające obywatelstwa wyżej wymienionych państw członkowskich legalnie 
zamieszkujące na terytorium innego niż Polska wyżej wymienionego państwa 
członkowskiego, jeżeli podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo lub 
dobrowolnie,  

− osoby posiadające obywatelstwo wyżej wymienionych państw członkowskich, które nie 
zamieszkują na terytorium tych państw, jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego na terytorium Polski i są objęte ubezpieczeniami emerytalnym  
i rentowymi na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczeniu 
społecznemu rolników.  

 
Osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:  

− osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi (np.: pracownicy, 
osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, osoby 
wykonujące pracę nakładczą),  

− osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników,  
− osoby pobierające emeryturę lub rentę, uczniowie, studenci, osoby bezrobotne, osoby 

bezdomne wychodzące z bezdomności, członkowie rad nadzorczych pobierający  
z tego tytułu świadczenia pieniężne i inne. 
Osoby te są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem zgłoszenia.  

Jeżeli spełnione są przesłanki do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z więcej 
niż jednego z wymienionych tytułów, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest  
z każdego z tych tytułów odrębnie.  

Warunkiem ubezpieczenia zdrowotnego jest uiszczenie składek. Składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne oblicza i opłaca płatnik składki na ubezpieczenie społeczne. 
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2007 r. wynosi 9% podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pomniejszone o kwotę składek na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, potrącane przez płatnika składek ze środków 
ubezpieczonego.  

Składka jest miesięczna i niepodzielna, co oznacza, że podleganie ubezpieczeniu 
zdrowotnemu tylko przez część miesiąca, np.: rozpoczęcie lub zakończenie działalności  
w trakcie miesiąca czy przebywanie przez część miesiąca na zasiłku chorobowym nie ma 
wpływu na pomniejszenie składki.  
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Podstawą wymiaru składki dla rolnika oraz dla domowników jest kwota odpowiadająca 
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów  
o świadczeniach rodzinnych. 

 
Składka podlega odliczeniu od:  

− podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie  
o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

− ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego 
podatku dochodowego od przychodów osób duchownych - na zasadach określonych  
w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne.  
Odliczenie wynosi 7,75%  podstawy opodatkowania z zaliczki na podatek dochodowy. 

Oznacza to, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dla podatnika w dużej części 
neutralna. 

W przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, np.: gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest 
wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne obniża się do wysokości tej zaliczki. 

Osoby i jednostki organizacyjne są obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić  
i rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na 
zasadach oraz w terminie przewidzianym dla składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do 
tych osób i jednostek nie stosuje się przepisów o ubezpieczeniu społecznym w terminie do 15 
dnia następnego miesiąca. 
 
Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego 

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się za pośrednictwem ZUS lub 
KRUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenie, np.: zatrudnienia 
pracownika, rozpoczęcia działalności gospodarczej, podpisania umowy-zlecenia. 

Osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek 
zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu 
zdrowotnemu z innych tytułów: 
− dzieci własne i współmałżonka, przysposobione, wnuki, dzieci obce z ustanowioną 

opieką lub w ramach rodziny zastępczej do ukończenia 18 lat, uczące się do 26 lat, 
z orzeczoną niepełnosprawnością bez ograniczeń wiekowych,  

− współmałżonka, 
− wstępnych (rodziców, teściów, dziadków) pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spłoniony, gdy 

ubezpieczony zostanie zgłoszony do odpowiedniego oddziału  NFZ oraz zostanie opłacona za 
niego składka. Dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest karta identyfikacyjna 
ubezpieczenia zdrowotnego, elektroniczna, wydawana bezpłatnie przez NFZ. Nie można 
jednocześnie dokonać zgłoszenia  do innych oddziałów NFZ.  

 
Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się za pomocą druków: 

− ZUS ZUA jeżeli dokonywane jest zgłoszeni jednocześnie do ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego, 

− ZUS ZZA jeżeli dokonywane jest zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, 
− ZUS ZCZA jeżeli dokonywane jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka 

rodziny będącego na wyłącznym utrzymaniu zgłaszającego i wspólnie z nim 
zamieszkującego, 
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− ZUS ZCNA jeżeli dokonywane jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka 
rodziny będącego na  wyłącznym utrzymaniu zgłaszającego, zamieszkałego pod innym 
adresem. 
 
Płatnikami składek na ubezpieczenia zdrowotne są: 

− pracodawca za pracowników, 
− zleceniodawca za zleceniobiorcę, 
− osoba prowadząca działalność gospodarczą za osoby współpracujące, 
− KRUS za rolników oraz domowników (za wyjątkiem rolników prowadzących działy 

specjalne), 
− Urząd Pracy za osoby posiadające status bezrobotnych nie pobierających zasiłku, 
− ZUS za osoby pobierające zasiłek wychowawczy, 
− jednostka pomocy społecznej za osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek 

stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy, 
− placówka opiekuńczo-wychowawcza, dom opieki społecznej za dzieci, uczniów  

i słuchaczy przebywających w tych placówkach,  
− rodzice – za dzieci, uczniów, studentów do 26 roku życia będących na utrzymaniu 

rodziców, 
− szkoła, zakład kształcenia nauczycieli za uczniów i słuchaczy nie przebywających  

w wyżej wymienionych placówkach, 
− szkoła wyższa, jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie studenci  

i uczestnicy studiów doktoranckich, nie objęci ubezpieczeniem z innego tytułu, 
− urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych za osoby będące kombatantami. 
 
Przykłady obliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne 

Pracownicza składka wynosi 9% wynagrodzenia brutto w gotówce i w naturze wraz  
z wynagrodzeniem za czas choroby  pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne 
finansowane przez pracownika (emerytalne 9,76%, rentowe 3,5% , chorobowe 2,45% -  
łącznie 15,71%). Wynagrodzenia nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu.  
 

Przykład 1 
Wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 1 500 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne 

wnoszą 235,65 zł. (1500 x 15,71%), zatem składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 
a) pobrana (1500 – 235,65) x 9% = 113,79 zł. 
b) odliczona od zaliczki na podatek dochodowy (1500 – 235,65) x 7,75% = 97,99 zł. 
Pracownik z wynagrodzenia sfinansuje różnicę między składką pobraną a podlegającą 
odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 15,80 zł.  (113,79 97,99). 
 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą 
Składka wynosi 9% od zadeklarowanej kwoty przychodu, nie niższej niż 75% 

przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim 
kwartale, razem z wypłatami z zysku ogłaszane w Monitorze Polskim.  

Np.: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie  
z wypłatami z zysku, w III kwartale 2007 r. wynosiło 2891,06 zł. (M.P. 2007., nr 76, poz. 
814). 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne  za grudzień 2007 r. wyniesie: 
a) minimalna podstawa do naliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą wynosi 2168,30 zł. (75% z 2891,06), 
b) minimalna składka wynosi 195,15 (9%   z 2168,30), 
c) składka podlegająca odliczeniu od podatku 168,04 (7,75% z 2168,30). 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są główne źródła finansowania świadczeń zdrowotnych? 
2. Jakie są główne zadania NFZ? 
3. Kto objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego? 
4. W jaki sposób ustalana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne? 
5. W jaki sposób należy dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń zdrowotnych? 
6. Jakie instytucje i dla kogo są płatnikami składek na ubezpieczenia zdrowotne? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wyszukaj w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia  
i zapisz w punktach najważniejsze zasady zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z ustawą o  powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 
2) wyszukać odpowiednie przepisy dotyczące zasad zawierania umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, 
3) zapisać najważniejsze zasady, 
4) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru lub zeszyt, 
− przybory do pisania, 
− ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
− materiał nauczania 4.3.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz składkę na ubezpieczenia zdrowotne  pobraną i odliczaną od zaliczki na podatek 
dochodowy w oparciu o aktualne dane, wskaźniki i stawki, dla: 
a) pracownika, którego wynagrodzenie brutto za bieżący miesiąc wynosi 2 300 zł, 
b) osoby prowadzącej działalność gospodarczą, opłacającej składkę od minimalnej 

podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą,  

c) osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która zadeklarowała kwotę przychodu, 
stanowiącą podstawę naliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości  
3 700 zł. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać aktualne zasady naliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne, 
2) obliczyć składki dla poszczególnych osób, wskazanych w treści ćwiczenia, 
3) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zeszyt, 
− przybory do pisania, 
− kalkulator, 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
− materiał nauczania 4.3.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
 
Ćwiczenie 3 

Dokonaj zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy, z którym zawarto 
umowę zlecenie. Zleceniobiorca nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. 
Niezbędne dane uczeń określa samodzielnie.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać odpowiedni dokument zgłoszeniowy, 
2) ustalić dane zleceniobiorcy niezbędne do sporządzenia dokumentu zgłoszeniowego, 
3) sporządzić dokument zgłoszeniowy,  
4) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− druki zgłoszeniowe do ubezpieczeń zdrowotnych, 
− przybory do pisania, 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
− drukarka, 
− materiał nauczania 4.3.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wskazać główne źródła finansowania świadczeń zdrowotnych?    
2) wskazać główne zdania NFZ?   
3) wskazać podmioty obowiązkowo objęte ubezpieczeniami  

zdrowotnymi? 
 
 

 
 

4) obliczyć składki na ubezpieczenia zdrowotne?   
5) dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń zdrowotnych?   
6) zidentyfikować płatników składek?   

 
 
 
 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 36 

4.4.  Rynek usług medycznych 
 
4.4.1. Materiał nauczania 

 
Ubezpieczenie zdrowotne oparte jest na zasadach: 

− solidarności społecznej, 
− samorządności,  
− samofinansowania,  
− prawa wolnego wyboru lekarza, 
− prawa wolnego wyboru zakładu opieki społecznej, 
− zapewnienia równego dostępu do świadczeń, 
− założenia, że działalność NFZ nie przynosi zysków, 
− gospodarności i celowości działania. 
 

Aby system ubezpieczenia zdrowotnego można było nazwać rynkowym, spełnione 
powinny być między innymi warunki: 
− konkurencyjności – istnienia wielu podmiotów, które nabywałyby świadczenia w ramach 

obowiązkowej lub nieobowiązkowej składki od konkurujących ze sobą producentów 
usług zdrowotnych,  

− swobody działania wszystkich uczestników rynku – pacjentów, placówek medycznych 
oraz firm ubezpieczeniowych,  

− możliwości zabiegania o klienta – możliwości stosowania niższych składek, oferowania 
usług szerszej gamy lub lepszej jakości,  stosowania promocji,  

− możliwości generowania dodatkowych środków przez aktywne inwestowanie zebranych, 
ale niewydatkowanych jeszcze składek. 
Produkt w ujęciu marketingowym jest to dobro lub usługa, które przedsiębiorca oferuje 

nabywcy. 
Rynek usług medycznych jest jednym z  dynamiczniej rozwijających się rynków.  Przy 

czym rynek ten istnieje przede wszystkim dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
Usługi medyczne należą do tzw. dóbr konesera. Oznacza to, że popyt na świadczenia 
prywatnych ośrodków medycznych nie jest wrażliwy na zmiany cen, natomiast nabywcy 
przywiązują dużą wagę do jakości usług i gotowi są płacić dużo więcej za usługi  
o potwierdzonej renomie, szczególnie nowoczesne lub świadczone w luksusowych 
warunkach. Warunkiem skutecznego konkurowania na tym rynku, jest potwierdzona 
odpowiednim certyfikatem, wysoka jakość świadczonych usług. 

Świadczeniodawcy niepubliczni w kontekście konkurencyjności są w chwili obecnej na 
pozycji uprzywilejowanej. Wynika to m. in. z definicji samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, która zakłada udzielanie świadczeń uprawnionym, finansowanych ze 
środków publicznych. Tym samym, chociaż ustawa nie wyłącza możliwości odpłatnego 
udzielania świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ na zasadach komercyjnych, to jednak  
w praktyce ograniczenia tego typu narzuca NFZ w umowach zawieranych z publicznymi 
placówkami ochrony zdrowia.  

Ograniczenia te nie dotyczą zakładów niepublicznych, które mogą udzielać świadczeń na 
zasadach komercyjnych niezależnie od posiadanego kontraktu z publicznym płatnikiem. Poza 
tym na mocy ustawy SPZOZ mogą udzielać niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej 
zamówień na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a tym samym zapewnić ich 
finansowanie ze środków publicznych.  
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Popyt na świadczenia zdrowotne zależy od poziomu życia i wykształcenia. Ponadto 
popyt na świadczenia zdrowotne wzrasta proporcjonalnie do wzrostu dochodów. Pociąga za 
sobą konsekwencje: 
− pacjenci lepiej wykształceni prowadzą zdrowszy tryb życia, częściej stosują zasady 

profilaktyki, przez co rzadziej chorują i nie wymagają intensywnego, drogiego leczenia, 
− pacjenci oczekują od systemów opieki zdrowotnej świadczeń skutecznych oraz  

o wysokiej jakości, 
− świadomość pacjentów powoduje, że  oczekują oni respektowania praw pacjenta. 
 

Marketing w ochronie zdrowia odzwierciedla potrzeby pacjentów i ich oczekiwania oraz 
dostosowuje organizację jednostki ochrony zdrowia do tych oczekiwań celem pozyskania  
i utrzymania pacjentów (klientów). ZOZ powinien realizować i skoordynować działania 
marketingowe w następujących podstawowych obszarach: 
− marketingu zewnętrznego (przygotowanie usługi zgodnie z oczekiwaniami pacjenta, 

określenie ceny, dystrybucji i promocji), 
− marketingu wewnętrznego (motywowanie pracowników do lepszego udzielania 

świadczeń), 
− marketingu interakcyjnego (określanie kwalifikacji personelu przy świadczeniu usług). 

[13] 
Konsumenci mają zróżnicowane potrzeby zdrowotne, dlatego ważna jest segmentacja 

rynku usług medycznych. 
Segment rynku to w miarę jednorodna pod względem kryteriów socjoekonomicznych, 

demograficznych, psychologicznych grupa konsumentów.  Segmentacja rynku może być 
przeprowadzona w oparciu o różne kryteria. Podstawowe znaczenie należy przyznać:  
− segmentacji demograficznej (zmiennymi są m.in. płeć, wiek, dochód, wykształcenie, 

zawód), 
− segmentacji psychograficznej (podział nabywców ze względu na styl życia, cechy 

osobowości).  
Właściwie przeprowadzony podział rynku (segmentacja) pozwala na opracowanie  

i wdrożenie efektywnej strategii marketingowej dla jednostki ochrony zdrowia. Strategia 
oznacza system średnio i długookresowych zasad stosowanych przez przedsiębiorstwo oraz 
działań zmierzających do realizacji celów rynkowych w warunkach kształtowanych przez 
jego otoczenie. W dużym uproszczeniu określenie strategii wymaga: określenia rynku 
docelowego (wszystkich potencjalnych nabywców produktu) i wyboru zestawu narzędzi 
marketingu (stosowanego w odniesieniu do grupy docelowej). Wyróżnić można strategie 
związane z: segmentacją rynku, produktem, ceną, dystrybucją i promocją. Najczęściej 
wykorzystywane strategie na rynku usług medycznych to: 
1) strategia związana z segmentacją rynku, do której należą: 

− strategia działania niezróżnicowanego nie wyodrębnia segmentów nabywców,  
− strategia działania zróżnicowanego dokonywana jest segmentacja i działania 

prowadzone są w każdym z wyodrębnionych segmentów, 
− strategia działania skoncentrowanego przeprowadzana jest segmentacja, 

wyodrębniane są segmenty nabywców, ale działania podejmuje się tylko w jednym, 
wybranym segmencie rynku. 

2) strategia związana z pozycją na rynku: 
− strategia lidera oznacza takie działania, które pozwolą na osiągnięcie na tyle mocnej 

pozycji na rynku, by określać innym oferującym warunki ekonomiczne i jakościowe 
(lider na rynku lokalnym, krajowym, międzynarodowym), 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 38 

− strategia podejmującego wyzwanie polega na wykorzystaniu sytuacji rynkowej 
i konkurowaniu z liderem o przewodnictwo rynkowe, 

− strategia naśladowcy oznacza utrzymywanie stałego dystansu w stosunku do lidera, 
poprzez naśladowanie jego działań, 

− strategia wypełniającego nisze rynkowe polega na działaniu, w tych obszarach 
rynku, w których nie ma konkurencji. 

3) Strategia typu produkt rynek to: 
− strategia penetracji rynku polega na intensyfikowaniu oferowanych usług, np.: 

poprzez dostosowanie jej do wymagań klientów, dodatkową promocję, stosowanie 
konkurencyjnie niskich cen, wydłużenie czasu pracy, 

− strategia rozwoju rynku oznacza wprowadzenie dotychczasowych usług na nowe 
rynki zbytu lub nowe segmenty rynku, 

− strategia rozwoju produktu dotyczy wprowadzania zmodyfikowanych lub nowych 
usług na dotychczasowe rynki,  

− strategia dywersyfikacji oznacza wprowadzanie nowych usług na nowe rynki. 
Wybór określonej strategii marketingowej jest decyzją fundamentalną,  określa sposoby 

działania na rynku oraz pozycję i przyszłość. 
W marketingu usług medycznych znajdą zastosowanie metody wykorzystywane  

w tradycyjnym marketingu, m. in. promocja, tzn. komunikowanie się z rynkiem. 
Podstawowymi narzędziami promocji są: 

− reklama, 
− sprzedaż osobista, 
− pubic relations, 
− promocja sprzedaży. 

 
Reklama definiowana jest jako każda masowa, płatna i bezosobowa forma przekazywania 

informacji o produktach lub przedsiębiorstwie. Treści przekazywane przez przedsiębiorstwo 
za pomocą reklamy mogą mieć formę pytania, sloganu lub apelu reklamowego. Treść apelu 
może mieć charakter: 
− racjonalny – reklama wskazuje korzyści jakie odniesie nabywca z zakupu, 
− emocjonalny – bazuje na uczuciach adresatów reklamy, 
− moralny – polega na nawiązywaniu do ogólnie przyjętych norm i zasad. 

Reklama wykorzystuje różne sposoby docierania do odbiorcy czyli nośniki reklamy. Do 
najczęściej stosowanych nośników należą: prasa, radio, telewizja, poczta, reklama 
zewnętrzna, Internet. 

Sprzedaż osobista polega na prowadzeniu rozmowy sprzedażowej, której celem jest 
poinformowanie klienta o zaletach produktu oraz korzyściach płynących z dokonania zakupu. 
Jedną z form sprzedaży osobistej jest sprzedaż akwizycyjna.  Proces sprzedaży akwizycyjnej 
obejmuje: 
− ustalenie listy potencjalnych nabywców, 
− zebranie o nich niezbędnych informacji, 
− spotkanie z klientem, 
− prezentację produktu, 
− ustosunkowanie się akwizytora do zastrzeżeń zgłoszonych przez klienta, 
− zakończenie sprzedaży, 
− postępowanie po zakończeniu sprzedaży (sporządzenie odpowiednich dokumentów 

transakcji przygotowanych wcześniej lub wyjaśnienie dlaczego klient nie dokonał 
zakupu). 
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Public relations oznacza kontakty przedsiębiorstwa z elementami otoczenia 
przedsiębiorstwa.  Służy do ukształtowania postaw wobec przedsiębiorstwa. „Czyń dobrze  
i mów o tym głośno” to zasada, której są podporządkowane działania w tym zakresie. 
Przedsiębiorstwa zabiegają o dobre kontakty z mediami, biorą udział w akcjach 
charytatywnych, występują w roli sponsorów, organizują wykłady i odczyty. Ważnym 
elementem kształtowania public relations jest jakość obsługi klientów przez pracowników 
przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach (np.: wystawy, targi, wizyty, przetargi itp.). 

Promocja sprzedaży oznacza pozareklamowe techniki aktywizacji sprzedaży 
zwiększające u klienta chęć dokonania zakupu. Jej cechą charakterystyczną jest oferowanie 
dodatkowych korzyści materialnych uatrakcyjniających produkt, skłaniających do jego 
zakupu. Najczęściej stosowane są pozareklamowe techniki aktywizacji sprzedaży takie jak: 
sprzedaż premiowana upominkiem, konkursy, loterie, gry, próbki produktu, obniżka ceny. 

Nowym zjawiskiem na polskim rynku usług medycznych są abonamenty pracownicze. 
Jedną ze stron umowy o abonament medyczny jest świadczeniodawca, czyli podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych, drugą natomiast pracodawca. Pracodawca z własnych 
środków może wykupić abonament medyczny dla swoich pracowników. Zakres świadczeń 
zależy od ustaleń dokonanych przez strony i związany jest z wysokością ponoszonej przez 
pracodawcę opłaty.  

Rynek usług medycznych w Polsce jest ograniczony pod względem podmiotowym. 
Zgodnie z obowiązującym prawem, świadczeń zdrowotnych w Polsce mogą udzielać 
podmioty: 
− publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
− indywidualne praktyki  lekarskie, pielęgniarskie, położnicze, 
− grupowe praktyki lekarskie, pielęgniarskie, położnicze. 

Prawo różnicuje źródła ich finansowania. Najbardziej ograniczone prawnie możliwości 
pozyskiwania środków finansowych mają publiczne zakłady opieki, natomiast niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej i prywatne praktyki medyczne mają dużą swobodę  
w pozyskiwaniu środków finansowych. Dochody świadczeniodawców rynku usług 
medycznych mogą pochodzić:  
− od podmiotu tworzącego (właściciela),  
− z opłat bezpośrednio płaconych przez pacjentów,  
− z umów o udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych. 
 

Ograniczeniem w działaniach marketingowych zakładów opieki zdrowotnej są przepisy 
prawa. Zgodnie z art. 18 b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. ZOZ może podawać do 
wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, jednakże treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Z tego 
względu zakłady opieki zdrowotnej nie mogą podejmować działań promocyjnych  
o charakterze masowym, takich jak reklama w mediach. Ponadto kodeksy etyki zawodowej 
ograniczają możliwości reklamy w zawodach medycznych (lekarz, pielęgniarka). 

W przypadku zakładu opieki zdrowotnej dozwolone jest jedynie informowanie [13]. 
 
Koszty w zakładach opieki zdrowotnej 

Rachunek kosztów w ochronie zdrowia służy ewidencjonowaniu wydatków w celu 
możliwości kalkulacji kosztu jednostkowego leczenia pacjenta.  

Podstawą prawną ustalania rachunku kosztów w ochronie zdrowia jest rozporządzenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1998, Nr 164, poz. 
1194 ze zm.). 
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Rachunek kosztów wskazuje miejsca powstawania kosztów oraz odchylenia od założeń 
zawartych w planie. Jest narzędziem efektywnego zarządzania w warunkach rynkowych. 
Spełnia również  rolę kontrolną lokalizuje nieprawidłowości w zużyciu zasobów.  

W rachunku kosztów wyodrębniony jest: 
− układ rodzajowy kosztów, który wskazuje jaki rodzaj kosztu jest ponoszony, np.: zużycie 

materiałów medycznych, zużycie leków, zużycie energii, usługi obce, wynagrodzenia, 
koszty amortyzacji urządzeń,  

− układ funkcjonalny, który wskazuje gdzie dany rodzaj kosztu zostaje poniesiony. 
Układ funkcjonalny wskazuje ośrodki powstawania kosztów, do których zaliczamy: 

− działalność podstawową związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,  np.: poradnie, 
szpitale, gabinety zabiegowe, bloki operacyjne, ośrodki wykonujące procedury medyczne 
(zapobieganie, diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja), 

− działalność pomocniczą wspomagającą działalność podstawową, np.: pralnie, kuchnie, 
apteki, kotłownie, 

− działalność administracyjną (koszty zarządu) – komórki administracyjne, których koszty 
maja charakter ogólnozakładowy. 
Dla celów kalkulacyjnych wyodrębnia się: 

− koszty bezpośrednie, 
− koszty pośrednie. 
 
Koszty bezpośrednie 

To takie, które można na podstawie dokumentów źródłowych powiązać z odpowiednim 
ośrodkiem powstawania kosztów, np.: świadczeniem usługi medycznej. Kosztami 
bezpośrednimi są m. in. koszty zużycia leków, materiałów medycznych, odczynników, 
materiałów diagnostycznych, wynagrodzeń wraz z narzutami, amortyzacji, usług obcych, 
podatków i opłat. 
 
Koszty pośrednie 

Dotyczą utrzymania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu opieki 
zdrowotnej, np.: oddziałów szpitalnych, bloków operacyjnych, pracowni diagnostycznych, 
ambulatoriów, gabinetów zabiegowych. 

Koszt wytworzenia osobodnia opieki w ośrodku kosztów działalności podstawowej 
będącym oddziałem szpitalnym wylicza się przez podzielenie sumy kosztów bezpośrednich  
i pośrednich ośrodka kosztów, z wyłączeniem kosztu leków i procedur medycznych 
przypisanych na rzecz pacjenta, przez liczbę osobodni opieki wykonanych w okresie 
rozliczeniowym. [7] 

Jednostkowy koszt przypisanych na rzecz pacjenta leków jest to wartość leków 
powiększona o rozliczone koszty apteki lub innego ośrodka kosztów pełniącego funkcję 
apteki w zakładzie. [7] 
 
Koszt wytworzenia procedury medycznej [7] 
1. Dla każdego ośrodka kosztów działalności podstawowej, innego niż oddział szpitalny, 

kierownik zakładu sporządza wykaz procedur medycznych w nim wykonywanych. 
2. Dla każdej z procedur umieszczonych w wykazie ośrodka kosztów kierownik zakładu lub 

osoba przez niego wyznaczona sporządza ilościowe zestawienie zasobów zużywanych 
podczas typowego jej wykonania z podziałem na zużyte materiały i czas pracy 
bezpośredniej personelu biorącego udział w wytworzeniu procedury, według wzoru 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia. 

3. W przypadku gdy dana procedura wykonywana jest na różne sposoby, dla każdego z nich 
sporządza się odrębny opis, o którym mowa w ust. 2. 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 41 

4. Wartość zużytych bezpośrednio na wykonanie procedury medycznej zasobów ustala się 
w oparciu o przeciętne ilościowe zużycie oraz bieżące ceny materiałów i stawki 
wynagrodzeń wraz z narzutami, co stanowi normatywne jednostkowe koszty 
bezpośrednie wykonania poszczególnych procedur, zwane dalej „liczbą jednostek 
kalkulacyjnych”. 

5. Dla wszystkich procedur wytwarzanych w ośrodku kosztów prowadzi się ewidencję ich 
wykonań. 

6. Łączną liczbę jednostek kalkulacyjnych wytworzonych w okresie rozliczeniowym  
w ośrodku kosztów stanowi suma iloczynów liczb wykonanych procedur i liczb 
jednostek kalkulacyjnych poszczególnych procedur. 

7. Koszt wytworzenia jednostki kalkulacyjnej dla ośrodka kosztów wylicza się przez 
podzielenie kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych w okresie 
sprawozdawczym ośrodka przez liczbę jednostek kalkulacyjnych wytworzonych w tym 
okresie. 

8. Jednostkowy koszt wytworzenia procedury medycznej stanowi iloczyn kosztu 
wytwarzania jednostki kalkulacyjnej przez liczbę jednostek kalkulacyjnych określoną dla 
tej procedury. 
Jednostkowy koszt własny sprzedaży nośnika kosztów dla ośrodków kosztów 

działalności podstawowej oblicza się przez dodanie do kosztu jego wytworzenia narzutu 
kosztów zarządu. 

Koszt własny sprzedaży świadczenia zdrowotnego lub innej usługi oblicza się jako sumę 
jednostkowych kosztów własnych sprzedaży wszystkich nośników kosztów zużytych podczas 
wykonania świadczenia lub usługi [7]. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są przesłanki istnienia rynku usług medycznych? 
2. Jakie czynniki wpływają na popyt na usługi medyczne? 
3. Jakie są ograniczenia rozwoju rynku usług medycznych? 
4. Jakie stosuje się strategie na rynku usług medycznych? 
5. Jakie stosuje się narzędzia promocji? 
6. Jakie koszty obejmuje rachunek kosztów w ochronie zdrowia? 
7. Jakie koszty zaliczamy do kosztów bezpośrednich i pośrednich? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj wyboru strategii dystrybucji oraz narzędzi promocji, najlepszych dla usług 
oferowanych przez technika masażystę. Uzasadnij wybór. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać wyboru strategii dystrybucji najodpowiedniejszej dla usług oferowanych przez 
technika masażystę, 

2) dokonać wyboru narzędzia promocji najodpowiedniejszego dla usług oferowanych przez 
technika masażystę,  

3) uzasadnić wybór , 
4) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− arkusz papieru lub zeszyt, 
− przybory do pisania, 
− materiał nauczania 4.4.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 
 
Ćwiczenie 2 

Wyszukaj w Internecie kilka ofert publicznych i niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej  w zakresie usług różnego rodzaju masażu. Porównaj oferty, oceń ich skuteczność 
pod względem możliwości pozyskania klienta z punktu widzenia różnych aspektów, np.: 
odpłatności (umowa z NFZ), cen, wyposażenia gabinetu, stosowanych technik, terminów 
realizacji zabiegów, fachowości, itp. Odpowiedz na pytanie: czy dostrzegasz jakieś 
prawidłowości między ofertą publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w Internecie kilka ofert w zakresie usług różnego rodzaju masażu, 
2) porównać oferty zgodnie z treścią ćwiczenia, 
3) dokonać analizy i oceny ofert, 
4) odpowiedzieć na pytanie postawione w treści ćwiczenia, 
5) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru lub zeszyt, 
− przybory do pisania, 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
− materiał nauczania 4.4.1. poradnika dla ucznia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 

 
4.4.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wskazać przesłanki istnienia rynku usług medycznych?    
2) wskazać ograniczenia rynku usług medycznych?   
3) wskazać strategie rynku usług medycznych?   
4) dobrać strategie do oferowanych świadczeń zdrowotnych?   
5) wskazać narzędzia promocji rynku usług medycznych?   
6) dobrać narzędzia promocji rynku usług medycznych?   
7) zidentyfikować koszty bezpośrednie i pośrednie?   
8) wskazać ośrodki powstawania kosztów?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 

 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 
 

Powodzenia! 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Stosunki społeczne i gospodarcze reguluje przede wszystkim 

a) prawo rodzinne. 
b) prawo cywilne. 
c) prawo karne. 
d) prawo administracyjne. 

 
2. Źródłem prawa nie jest 

a) konstytucja. 
b) rozporządzenie. 
c) instrukcja. 
d) ustawa.  

 
3. Ustawą zasadniczą jest 

a) ustawa. 
b) ratyfikowana umowa międzynarodowa. 
c) konstytucja. 
d) rozporządzenie. 

 
4. Hipoteza jest elementem 

a) normy prawnej. 
b) systemu prawa. 
c) źródła prawa. 
d) gałęzi prawa. 

 
5. Funkcję płatnika w finansowaniu świadczeń zdrowotnych pełni 

a) Ministerstwo Zdrowia. 
b) wojewoda. 
c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
d) Narodowy Fundusz Zdrowia. 
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6. Skierowania nie wymaga leczenie u lekarza 
a) ortopedy. 
b) dermatologa. 
c) gastrologa. 
d) laryngologa. 

 
7. Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje w wyniku 

a) zawarcia umowy  o pracę na czas próbny. 
b) zawarcia umowy o pracę na czas określony. 
c) zawarcia umowy o dzieło. 
d) zawarcia umowy na czas nieokreślony. 

 
8. Małym podatnikiem jest 

a) przedsiębiorca, którego średnioroczne zatrudnienie wynosi do 50 osób, roczny 
przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych i usług oraz operacji 
finansowych  lub suma aktywów wynosi do 10  mln euro. 

b) przedsiębiorca, który w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył osiągniętego 
przychodu ponad 250 000 euro. 

c) przedsiębiorca, który w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył wartości 
przychodu ze sprzedaży ponad 50 000 zł. 

d) przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekroczyła  
w ubiegłym roku podatkowym równowartości kwoty 800 000 euro. 

 
9. Osoba fizyczna, będąca właścicielem przedsiębiorstwa indywidualnego podejmuje 

działalność gospodarczą w oparciu o przepisy 
a) Kodeksu spółek handlowych. 
b) Kodeksu cywilnego. 
c) Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
d) Kodeksu pracy. 

 
10. Rejestrację indywidualnej działalności gospodarczej należy rozpocząć od 

a) zgłoszenia w urzędzie skarbowym. 
b) otwarcia rachunku bankowego. 
c) uzyskania REGON. 
d) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

 
11. Strategia produktowo-rynkowa polegająca na intensyfikowaniu oferowanych usług, np.: 

poprzez dostosowanie jej do wymagań klientów, to 
a) strategia dywersyfikacji. 
b) strategia rozwoju rynku. 
c) strategia penetracji rynku. 
d) strategia rozwoju produktu. 

 
12. Element podwładności zawiera 

a) umowa o pracę. 
b) umowa zlecenie. 
c) umowa o dzieło. 
d) umowa agencyjna. 
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13. Wybierając opodatkowanie podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych podstawą naliczania podatku będzie 
a) przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. 
b) przychód ze sprzedaży.  
c) dochód. 
d) wpływ na rachunek bankowy. 

 
14. Świadczeniem zdrowotnym finansowanym bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia jest 

a) ratownictwo medyczne. 
b) świadczenia rehabilitacyjne. 
c) badania diagnostyczne. 
d) leczenie szpitalne. 

 
15. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne 

a) na zasadzie dobrowolności. 
b) obligatoryjnie. 
c) w zależności od częstotliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych. 
d) w zależności od rozmiarów działalności gospodarczej. 

 
16. Płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały jest 

a) ZUS. 
b) Urząd Pracy. 
c) jednostka opieki społecznej. 
d) NFZ. 

 
17. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz prowadząca działalność 

gospodarczą jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym 
a) tylko z tytułu umowy o pracę. 
b) tylko z tytułu działalności gospodarczej. 
c) z tytułu, który powstał wcześniej. 
d) z obydwu tytułów. 

 
18. Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 
 

 

a) 2,45%. 
b) 7,75%. 
c) 9%. 
d) 9,76%. 

 
19. Public relations oznacza 

a) kontakty przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. 
b) pozareklamowe techniki aktywizacji sprzedaży. 
c) przekazywanie informacji o produktach. 
d) informowanie klienta o zaletach produktu. 

 
20. Do kosztów pośrednich w ochronie zdrowia zalicza się 

a) koszty amortyzacji urządzeń. 
b) koszt zużycia leków. 
c) koszty usług obcych. 
d) koszt utrzymania komórki organizacyjnej. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 
 
Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  

10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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