Indywidualna/specjalistyczna/grupowa
praktyka
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z
2004r. Nr 173. poz. 1808 ) dotycząca m.in. nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej weszła w życie
z dniem 21 sierpnia 2004r.
Ustawa ta wprowadza określenie indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki prowadzonej przez
pielęgniarkę/położną jako działalność regulowaną, co oznacza że osoby wykonujące zawód w takiej formie
zobligowane są do uzyskania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE ZMIANY OD 01.01.2012r.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2011r. , Nr 112, poz. 654 ) ( pobierz )

Ustawa z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych
wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w
sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru ( DZ. U. 2011r., Nr 221, poz.
1319 ) ( pobierz )
Rozporządzenie MZ z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu
postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru ( Dz. U. 2012
poz. 1373 ) ( pobierz )

BARDZO WAŻNE !
I. Zmiany dotyczące własnej działalności
W dniu 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (
Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 ), która określa m. in. zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, wprowadzając szereg zmian w przepisach innych aktów prawnych.
Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, (według art. 103 )
Organem prowadzącym rejestr jest.:
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych właściwa dla miejsca wykonywania
praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/położną. (według art. 106.1 )
Organ prowadzący dotychczasowe rejestry praktyk pielęgniarek i położnych
prowadzi te rejestry na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r.
Do dnia 31 grudnia 2012 r. podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w
zakresie wynikającym z ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.”.art. 217 ust. 3
(ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej z 14 czerwca 2012 r. )
Według powyższej ustawy Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje wpisów praktyk
zawodowych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest dostępny pod
adresem www.rpwdl.csioz.gov.pl

- wchodząc na główną stronę systemu, należy wybrać zapis po lewej stronie RPPiP ( Rejestr Praktyk
Pielęgniarskich i Położnych )
Składając wniosek drogą elektroniczną oraz pobierając zaświadczenie o dokonanym wpisie, należy założyć sobie
konto w systemie.
Osoby, które w chwili obecnej, nie posiadają podpisu elektronicznego składają wnioski tylko w formie papierowej (
do pobrania wraz z załącznikami na stronie izby ).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012r. ( Dz. U. 2012, poz. 1373 ) zmienia
Rozporządzenie MZ z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...........,
wprowadzając m.in. zmianę w par.18 ust. 1, która brzmi": w okresie do dnia 31 marca 2013r.
dopuszcza się składanie wniosków, w postaci papierowej. Po tym terminie będzie obowiązek
składania wniosków drogą elektroniczną.
W celu dostosowania swojej działalności do aktualnych przepisów, osoby które prowadzą praktykę
zgodnie z uzyskanym przed 01.01.2012r. wpisem do rejestru praktyk w izbie, proszone są o złożenie
wniosku o zmianę wpisu wraz z oświadczeniem do końca grudnia 2012r.
( w przypadku składania powyższego wniosku, prosimy o wypełnienia każdej pozycji we wniosku z
wyjątkiem akredytacji jeśli nie dotyczy )
II. Zasady prowadzenia praktyk
Działalność lecznicza pielęgniarki, położnej może być wykonywana w formie
1. jednoosobowej działalności gospodarczej jako :
a) indywidualna praktyka,
b) indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania,
c) indywidualna specjalistyczna praktyka,
d) indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania,
e) indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym
podmiotem,
f) indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie
umowy z tym podmiotem,
2. spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka
– zwanych „praktykami zawodowymi”.
Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem
podmiotu leczniczego.
( według art. 5.2.3 )
------------------------------------------------

1. Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę
jest obowiązana spełniać następujące warunki:
a) posiadać prawo wykonywania zawodu;
b) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;
c) nie może być:
* zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona
* pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu
wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem
zapobiegawczym;
d) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
e) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w
aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;
f) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Leczniczej;
g) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt
1.
2. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną
praktykę jest obowiązana:
a) spełniać warunki, o których mowa w punkcie 1 ,
b) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie
w ochronie zdrowia.
3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub
indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:
a)spełniać warunki, o których mowa w punkcie 1 a – d, f - g, oraz, w przypadku indywidualnej specjalistycznej
praktyki, warunek, o którym mowa w punkcie 2 .b;
b) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu
zamieszkania lub pobytu pacjenta;
c) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.
4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana
spełniać warunki:
a) o których mowa w punkcie 1 podpunkt a – d, f - g oraz, w przypadku
praktyki, warunek, o którym mowa w punkcie 2.b;

indywidualnej specjalistycznej

5. W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki,
położne będące wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające
warunki określone w ust. 1 pkt 1–5 i 7 oraz ust. 2 pkt 2.( powyższej ustawy )
( według art. 19 )

III. Zasady prowadzenia rejestru
1.Pielęgniarka, położna która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi
prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru.
( według art. 102 )
Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
o dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów
są kompletne i zgodne z prawdą;

wykonujących działalność leczniczą

o znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym
składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654).”.
Do wniosku, o którym mowa , dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania
działalności leczniczej, z zastrzeżeniem art.25 ust. 3.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 22, jest wydawana w drodze
decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
( według art. 100 ust. 2-5 )

indywidualna/ specjalistyczna/grupowa praktyka pielęgniarki, położnej

Załączniki do wniosku:

* we własnym gabinecie

1. Potwierdzenie posiadania pomieszczenia.
2. Opinia organu sanitarnego o spełnieniu warunków, umożliwiających udzielania świadczeń
w gabinecie.
3. Potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

4. Kserokopia polisy OC ( nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ).
5. Zaświadczenie o ostatnim zatrudnieniu w zawodzie ( min. 2 lata stażu ) oraz o opłacaniu
składek członkowskich.
6. Kserokopia dyplomu specjalizacji w przypadku ubiegania się o indywidualną specjalistyczną praktykę.

7. Potwierdzenie dokonania opłaty.

* wyłącznie w miejscu wezwania

1. Potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

2. Kserokopia polisy OC ( nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ).
3. Zaświadczenie o ostatnim zatrudnieniu w zawodzie ( min. 2 lata stażu ) oraz o opłacaniu
składek członkowskich.
4. Kserokopia dyplomu specjalizacji w przypadku ubiegania się o indywidualną specjalistyczną praktykę.

5. Potwierdzenie dokonania opłaty.

* wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

1. Potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

2. Kserokopia polisy OC ( nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ).
3. Zaświadczenie o ostatnim zatrudnieniu w zawodzie ( min. 2 lata stażu ) oraz o opłacaniu
składek członkowskich.
4. Kserokopia dyplomu specjalizacji w przypadku ubiegania się o indywidualną specjalistyczną praktykę.
5. Potwierdzenie dokonania opłaty.

* grupowa praktyka

1. Potwierdzenie posiadania pomieszczenia ( w przypadku praktyki w gabinecie ).
2. Opinia organu sanitarnego o spełnieniu warunków, umożliwiających udzielania świadczeń
w gabinecie( w przypadku praktyki w gabinecie ).
3. Potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
4. Kserokopia polisy OC ( nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ).
5. Zaświadczenie o ostatnim zatrudnieniu w zawodzie ( min. 2 lata stażu ) oraz o opłacaniu
składek członkowskich.
6. Kserokopia dyplomu specjalizacji w przypadku ubiegania się o indywidualną specjalistyczną praktykę.
7. Potwierdzenie dokonania opłaty.

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH
93 - indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
94 - ind. specjalistyczna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
95 - indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
96 - ind. specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
97 - grupowa praktyka
98 - indywidualna praktyka ( własny gabinet )
99 - ind. specjalistyczna praktyka ( własny gabinet )

2. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie
w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.
3. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego
organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na
piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do
uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji
termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
( według art. 104 )
4. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
o 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z
zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w
dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku
praktyki zawodowej; ( opłata za wpis w 2013r. wynosi 74,40 zł )
o zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; (
według art. 105 ) ( opłata za zmiany wpisu w 2013r. wynosi 37,20 zł )

5. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi
prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich
powstania. (Do rejestru należy również zgłaszać informację o nowo zawartej umowie ubezpieczenia OC,
wypełniając wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Zgodnie z punktem 35 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r.
o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, zmiana ta jest wolna od opłat.)
W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej,
organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący
działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się
rygor natychmiastowej wykonalności.
(według art. 107.1.2 )
6. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
o wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej
wpisem;
o podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w
okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
o wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.

7. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
o złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze
stanem faktycznym;
o wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą
wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
o rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
o niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112
ust. 7 pkt 2;
o złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
o bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący
rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3
miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;
( według art.108 )
8. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej
podstawie.
Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania
czynności kontrolnych.
Osoby, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:
o żądania informacji i dokumentacji;
o oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie,
o w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
o wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
o udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
o wglądu do dokumentacji medycznej;
o żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.
( według art. 111 )
Istnieje konieczność założenia konta w rejestrze praktyk zawodowych.
Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej oraz wydrukowania sobie
zaświadczenia.
Mając założone konto w rejestrze, od 1 kwietnia 2013 roku, wszystkie wnioski dotyczące praktyk
zawodowych, będą składane w systemie, drogą elektroniczną.

