Sposób rejestracji praktyki
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lekarz
zamierzający prowadzić praktykę zawodową jest zobowiązany spełniać warunki do jej
wykonywania oraz dysponować dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków.
Lekarz potwierdza ich spełnienie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia
zamieszczonego we wniosku o wpis do rejestru.
I. Lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać
następujące warunki:
1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
2. nie może być:
3. zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu
określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza
dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
4. ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
5. pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka
karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu
zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
6. dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne,
wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny
odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
7. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
8. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Chcąc zarejestrować indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską
(lekarz składa ):



wniosek (wysłany drogą elektroniczną),
kserokopię rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (w dniu składania dokumentów):

- 91,00 zł - wpis do rejestru Konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze BZ WBK
S.A. Oddział Zielona Góra 95 1090 1535 0000 0000 5301 9198),
- 46,00 zł - zmiana wpisu w rejestrze. Konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze BZ
WBK S.A. Oddział Zielona Góra 95 1090 1535 0000 0000 5301 9198),

W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne
wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki cywilnej, jawnej lub
partnerskiej, spełniający odpowiednio warunki, o których mowa powyżej w odniesieniu do
indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.
Lekarz prowadzący praktykę zawodową, wpisaną do rejestru jest zobowiązany zgłaszać
organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych wpisem do rejestru w
terminie
14
dni
od
dnia
ich
powstania.
Nie zgłoszenie zmian w terminie może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości

do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie
przepisów
o
minimalnym
wynagrodzeniu
za
pracę.
Lekarze, którzy złożyli lub złożą wnioski o wpis lub zmianę wpisu do rejestru otrzymają na
adres
e-mail,
który
podali
we
wnioskach
ww.
zaświadczenie.
Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu
teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani
pieczęci.
Zasady i wysokość opłat za wpis i zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą (praktyk zawodowych):



Za każdy wpis do rejestru dokonywany po raz pierwszy pobiera się opłatę w wysokości
91 zł,
Za każdą zmianę wpisu do rejestru wynikającą zarówno ze złożenia nowego dokumentu
jak i nowych danych, które mają zostać wpisane do rejestru np.: zmiana danych
osobowych (nazwisko), zmiana miejsca wykonywania praktyki, zawieszenie
wykonywania praktyki, dopisanie jednego z rodzajów praktyki, wykreślenie jednego z
rodzajów praktyk, zmiana zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych pobiera się opłatę
w wysokości 46 zł.

Wysokość opłat za wpis uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego
wygrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku według opublikowanego
w Monitorze Polskim obwieszczenia Prezesa GUS z informacją za rok poprzedni i będzie
ulegać
zmianie
co
roku.
Wysokość opłat jest obecnie niezależna od rodzaju rejestrowanej praktyki (indywidualna,
indywidualna specjalistyczna, grupowa). Opłata pobierana jest za złożony wniosek, bez
względu na ilość zgłaszanych zmian).

