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W zwiazku z kierowanymi do Ministerstwa Zdrowia licznymi pytaniami dotyczacymi

pobierania oplaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujacych

dzialalnosc lecznicza oraz za wydanie zaswiadczenia o wpisie, uprzejmie przedstawiam

stanowisko w przedmiotowej sprawie, z uprzejma prosba o przekazanie do wiadomosci

okregowych rad pielegniarek i poloznych, bedacych organami prowadzacymi rejestr

podmiotów wykonujacych dzialalnosc lecznicza w odniesieniu do praktyk zawodowych

pielegniarek i poloznych.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654), wpis do rejestru podmiotów wykonujacych dzialalnosc lecznicza

podlega oplacie w wysokosci odpowiednio:

1) 2% przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez

wyplaty nagród z zysku za ubiegly rok, oglaszanego, w drodze obwieszczenia, przez

Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiazujacego w dniu zlozenia

wnioskuo wpisdo rejestru,zaokraglonegow góredo pelnegozlotego- w przypadku

praktyki zawodowej;

2) 10%wynagrodzenia,o którymmowaw pkt 1- w przypadkupodmiotuleczniczego.

Zmiana wpisu w rejestrze podlega oplacie stanowiacej 50% wysokosci oplaty, o której

mowa wyzej. """,." ....-
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Oplacie tej podlega czynnosc organu polegajaca na dokonaniu wpisu (zmiany wpisu).

Jednoczesnie czynnosc ta nie podlega oplacie skarbowej, w zwiazku z brzmieniem art. 3

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z pózno

zm.), zgodnie, z którym nie podlega oplacie skarbowei dokonanie czynnosci urzedowei. iezeli

na odstawie odr bn ch rze isów odle a ona inn o atom o charakterze
W odniesieniu do kwestii pobierania oplaty skarbowej za wydanie zaswiadczenia

o wpisie do rejestru podmiotów wykonujacych dzialalnosc lecznicza, informuje, ze wydanie

takiego zaswiadczenia nie wymaga uiszczenia oplaty skarbowej, zgodnie bowiem z art. 1 ust.

l pkt l lit. a ustawy o oplacie skarbowej, opiacie podlega wydanie zaswiadczenia na

wniosek. Natomiast jak wynika z art. 104 ust. 1 ustawy o dzialalnosci leczniczej, organ

prowadzacy rejestr ,jest obowiazany wydac zaswiadczenie w terminie 30 dni od wplywu

wniosku", zatem zaswiadczenie to jest wydawane z urzedu, a nie na wniosek.
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