
Komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia  

dotyczącego systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 
 

W dniu 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2017 r. poz. 999).  

   

Na mocy ww. rozporządzenia podmioty lecznicze zobowiązane zostały  

do dostosowania zapisów ksiąg rejestrowych do aktualnych regulacji w terminie 9 miesięcy 

od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W tym celu należy złożyć do organu rejestrowego 

wniosek dotyczący aktualizacji kodów resortowych w księdze rejestrowej.  

 

Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie w wysokości 214 zł zgodnie z art. 105 ust.  

2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638  

z późn.zm.). 

 

Nowelizacja wprowadziła m.in. następujące zmiany:  

1. Modyfikacja kodu części IV systemu, który umożliwia oznaczenie podmiotów  

z co najmniej 51% udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo 

uczelni medycznej. 

 

2. W zakresie kodów dotyczących Podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

Dodano: 

 0014 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego. 

Dodanie kodu wynika z konieczności uzupełnienia listy kodów dla podstawowej 

opieki zdrowotnej i umożliwi zakodowanie komórki organizacyjnej, w której wykonuje 

zawód lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, 

 0016 Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Dodanie kodu wynika z konieczności uzupełnienia listy kodów dla podstawowej 

opieki zdrowotnej i umożliwi zakodowanie komórki organizacyjnej, w której wykonywane  

są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

 0036 Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej, 

 0038 Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej. 

 

3. W zakresie poradni specjalistycznych. 

 

Dodano: 

 1022 Poradnia leczenia zespołu stopy cukrzycowej, 

 1024 Poradnia leczenia ran przewlekłych, 

 1027 Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej, 

 1212 Poradnia genetyczno-onkologiczna, 

 1572 Poradnia kontroli systemów neuromodulacji, 

 1670 Poradnia anestezjologiczna. 



Zmieniono: 

 1810 Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia na Poradnia periodontologiczna oraz    

         chorób błon śluzowych przyzębia. 

 

Zmiana nazwy kodu porządkuje obowiązujące nazewnictwo i nie skutkuje zmianą 

merytoryczną profilu działalności. 

4. W zakresie opieki pozaszpitalnej. 

 

Dodano: 

 2184 Hospicjum stacjonarne/Stacjonarny ośrodek opieki paliatywnej - dodanie kodu 

wynika z konieczności uporządkowania kodów w opiece paliatywnej, 

 2306 Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej, 

 2308 Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej, 

 2310 Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej dziennej, 

 2312 Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej dziennej, 

 2314 Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej, 

 2742 Ośrodek leczenia uzależnień stacjonarny, 

 2744 Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu, 

 2746 Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 

 2748 Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), 

 2750 Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych 

(detoksykacji), 

 2752 Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

 2754 Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi 

zaburzeniami psychotycznymi,  

 2756 Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych  

ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, 

 2758 Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych  

ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi  

Zmiany te wynikają z konieczności usystematyzowania i dookreślenia sposobu 

kodowania komórek organizacyjnych wykonujących stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. 

 2800  Ośrodek opieki medycznej dzienny. 

Dodanie kodu jest uwzględnieniem rozwoju alternatywnych form opieki nad osobami 

niesamodzielnymi. 

Zmieniono: 

 2180 Hospicjum domowe na Hospicjum domowe/Zespół domowej opieki paliatywnej, 

 2300 Ośrodek rehabilitacji dziennej na Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej 

dziennej, 

 2302 Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej na Zakład/Ośrodek rehabilitacji 

kardiologicznej, 

 2304 Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej na Zakład/Ośrodek rehabilitacji 

pulmonologicznej. 

 



5. W zakresie opieki szpitalnej. 

Dodano: 

 4180 Oddział medycyny paliatywnej. 

Dodanie kodu pozwala na właściwe umiejscowienie opieki paliatywnej w strukturze 

podmiotu leczniczego. 

W kodach: 

 4740 Oddział leczenia uzależnień, 

 4742 Oddział alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji); 

 4744 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu, 

 4746 Oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych; 

 4748 Oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych  

(detoksykacji), 

 4750 Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych; 

 4752 Oddział terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi   

zaburzeniami psychotycznymi, 

 4754 Oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych  

           ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, 

 4756 Oddział rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych  

          ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, 

 

skreślono słowo „Ośrodek” – zmiana ta podyktowana jest koniecznością 

usystematyzowania i dookreślenia sposobu kodowania komórek organizacyjnych 

wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne. 

 

Skreślono: 

 4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji. 

 

Dodano: 

 4922 Apteka szpitalna albo zakładowa, 

 4924 Dział farmacji.  

 

Zmiana ta wynika z różnic jakie występują w zakresie działalności apteki szpitalnej 

lub zakładowej i działu farmacji. Dział farmacji ma ograniczony zakres uprawnień  

do sporządzania i przygotowywania leków w stosunku do apteki szpitalnej. Ponadto 

odpowiednie przyporządkowanie kodów tj. wydzielenie kodu dla działu farmacji, pozwoli  

na prawidłową identyfikację podmiotu leczniczego przez płatnika. 

Zmieniono: 

 4950 Dział anestezjologii na Oddział anestezjologii. 

 

6. W zakresie Zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. 

Skreślono: 

 5180 Hospicjum stacjonarne, 

 5182 Oddział medycyny paliatywnej. 



Wynika to z konieczności właściwego umiejscowienie opieki paliatywnej w strukturze 

podmiotu leczniczego. Kody zostały zastąpione kodami 4180 i 2184. 

7. W zakresie Pracowni diagnostycznych lub zabiegowych. 

Zmieniono: 

 7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) na Medyczne laboratorium      

         diagnostyczne (laboratorium). 

Dodano: 

 7102 Pracownia genetyczna, 

 7104 Pracownia toksykologiczna. 

Związane jest to z intensywnym rozwojem medycznej diagnostyki laboratoryjnej  

w dziedzinie genetyki i toksykologii. 

8. W zakresie innych komórek organizacyjnych działalności medycznej. 

Skreślono: 

 9240 Zespół transportu sanitarnego. 

 

Dodano: 

 9250 Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane  

            w specjalistycznym środku transportu. 

Wynika to z dostosowania do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej, gdyż transport sanitarny nie jest świadczeniem zdrowotnym,  

a usługa transportu sanitarnego nie jest wykonywaniem działalności leczniczej. 

Uwzględniono komórki organizacyjne, które udzielają świadczeń zdrowotnych  

w pojazdach, a nie są wyłącznie transportem sanitarnym. 

    9800 Dyspozytornia medyczna. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym wykonywanie zadań dyspozytora medycznego stanowi udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej. 

9. W zakresie kodów charakteryzujących dziedziny medycyny, pielęgniarstwa albo 

dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w której są udzielane świadczenia 

zdrowotne: 

  Zmiana nazwy kodu ze względu na zmianę nazwy specjalizacji:  

 80 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

 101 Pielęgniarstwo położnicze 

 102 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 

 103 Pielęgniarstwo ginekologiczne 

 110 Zdrowie środowiskowe. 



  Dodano: 

 115 Choroby płuc dzieci, 

 116 Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, 

 117 Endokrynologia i diabetologia dziecięca,  

 118 Gastroenterologia dziecięca, 

 119 Intensywna terapia, 

 120 Medycyna lotnicza, 

 121 Medycyna morska i tropikalna, 

 122 Nefrologia dziecięca, 

 123 Pediatria metaboliczna, 

 124 Perinatologia, 

 125 Pielęgniarstwo internistyczne, 

 126 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, 

Wprowadzenie nowych kodów jest związane z listą specjalizacji zawartą  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji 

lekarzy i lekarzy dentystów. Jednocześnie uzupełniono i zmieniono kody z zakresu 

pielęgniarstwa i położnictwa. 

 

 


