
Regu lam in organ izacyj ny praktyki zawodowej
W związku z licznymi pytaniami na-

pływającymi do Izby Lekarskiej, przygo-
towaliśmy dla Państwa przykładową treść
regulaminu organizacyjnego, iaki zgodnie
z lrowymi przepisami (tj. art. 23 i 24 usta-
wy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczei - Dz.U. z 2011 T. nr 1,1,2,poz.
652 ze zm,) musi posiadać każda praktyka
zawodowa 1ekarza i lekarza dentysty.

Ustawa nie nakłada na lekarzy obo-
wiązku zgłaŚzania treści regulaminu
do rejestru praktyk zawodowych, jak
również informowania o jego postano-
wieniach pacientów. Jedynie elementy
regulaminu dotyczące wysokości opłat
za udostępnienie dokumentacji medycz-
nej oraz za udzielane świadczenia zdro-
wotne inrre niż finansowarre ze środków

publicznych powinny być podane do
wiadomości pacjentów w sposób zwy-
czajowo przyięty (np, poprzez wywiesze-
nie w poczekalni lub gabinecie).

Treść regulaminu należy okazać na żą-
darrie podmiotów uprawnionych do kon-
troli działalności plaktyki zawodowei,
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Na podstar,vie przepisóTv alt. 23 i 24
usta\,vy z dnia 15 kwietrria 2011 r, o dzia-
łalności leczniczej (Dz.U. z Zo-u, l. nr 1,12,
poz, 65,ł ze zn.), ustala się regulalnin orga-
nizacl,jny rv lrastępującym brznietriu:

I. Postalrolvienia ogólne
§].

Niniejszy regulatnirr okreś]a,tl,e,lvllętrz-
ną organizację /firrna prak-
tyki/.,..,.,...,.., jako praktyki za-
r,r,odorvej lek. .,...,.,,,....

§2
Praktyka zart,odorva działa pod firrną

1I" Cele, zadania, rodzaj i zakres udziela-
nycłr śrł,iadczeli

§3
Celen praktyki jest udzielanie ślł,iad-

czeń zdrorvotllych przez rvykonvrvanie
działari służących zachorvaniu, Iatowa-
niu, przywracaniu lub poprarvie zdrort,ia
oraz inne działania nedyczlre wynikające
z plocesu leczenia lub przepisólv odręb-
rr5,ch legulujących zasady ich wykonyrva-
lria,

§4
Zadaniern praktyki jest udziela-

nie podsiaworvyclr/sp ec jalistyczlryclr
śrł,iacIczeń zdrolvotnyclr w dziedzinie

a w szczegóI-
ności (należy dostosorvać do udzie]alrvch
rv praktl,ce świadczeir zdror,votnych):

a) ,.,,...,..,;
b) ,. .... .,;

c].,..........
§5

udzielanie śrt,iadczeń odbywać się bę-
dzie rv pomieszczeniach praktyki, rv rniej-
scu pobytu pacjerrta* oraz .,...,.,......,,.,.,.,..,

I1L Organizacja plocesu udzielarria
śrviadczeń

§6
1. Działalnością praktyki zarządza i kie-

ruje 1ekarz,4ekarz derrtysta, który ją utrt,o-
rzl,ł, tj, lek.

2, Lekarz/lekarz dentysta, o którynr
ntowa powvżej, jest odpclwiedzialny za
prawic1lowe i zgodrre z obowiązujący-
lrli przepisanri funkcjonowarrie praktyki,
a także reprezentuje ją na zewlrątlz.

3. Pacjellei są rejestrorvalti i przyjllruwa-
rri wediug kolejności teleforricznego/osobi-
stego zgloszenia/inrre.

4. Przed pielr,vszą lvizltą pacjent wi-
nien przvbyć '15 tlrinut przez planowaną
godziną wizyty i udostępnić dokunrent
tożsanrości rv celu założeIria dclkuntentacji
ilrdyrł,iduallle j pacjenta.

I\ł Opłaty za udclstępnierrie dokutIrellta-
cji nledycznej

§7
1, Dokunrerttacja nledyczna jest uclo-

stępniana:

- do lł,g}ądrr rt, siedzibie praktyki zawo-
dorvei;

- popIzez sporządzenie jej kselokopii,
odpisów i rvyciągów;

- pop],zez rvydaItie oryginału za pokwi-
torvanient ot]Lioru i z zaslrzeżenietIl zwlu-
tu po rvykorzystarliu rta żądanie uprarvnio-
nyc}i orgalrów.

2. N-a podstawie ustawv o pralvach pa-
cjerrta i RzeczIriku Praw Pacjenta z dttia
6 listopada 2008 r, (Dz.U. z 2OO9 r. nr 52,
poz, 417 ze zn:.1 ustala się następujące
opłaty za udostępIlianie dokunrentacji nre-
dvcznej:

*Prżecięlnego Wynagrodzenia W poprzednim kwańa|e.
p0cząWszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po

ogloszeniu przez Prezesa Glównego Urzędu Statystycz-
neg0 W Dziennjku Urzędowym Rzeczypospolite] Polskie]

,,Monitor Polski"

3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie
pobiera się rv przypaclku udostępniania
dokumentacji nedycznej w związku z po-
stęporvaniem przed rvojerł,ódzką komisją
do sprarł, orzekania o zdarzeniach me-
dycznych.

4. Wskazana opłata nie obejmuje kosz-
tór,r, er,ventualrrej przesyłki, ani innycłl
kosztórł z,"r,iązanych z żądanym prze7, oso -

bę uprawnioną sposobem r,vydania ksero-
kopii, odpisów i wyciągórn,,

V Opłaty za udzielanie śrł,iadczeń niefi-
nansowanych ze środkór,r, publicznych

§8
1, Praktyka zalvodorva lek,

, przer,l,iduje/nie przervit-iu-
je trdzi eIania śłr,iadczeń fin allsołvanl,ch ze
środkórł, publicznych na podstarvie umo-
,tvy z Narodo,1vym Funduszem Zdrorvia.

2. [Jstala się następujące opłaty za
udzielanie ś,iviadczeń zdrorł,otlłych niefi-
rransorvanych ze środków publicznych:

3, \Vskazaną rv ust, 2 cerrę ,śrtiadczenia
po,1viększa się o rlależny podatek od tolva-
rór,v i usług* (jeżeli dotyczy).

VL Postanowienia kotico,"ve

§9
1, W sprarł,ach nieureguiorvanych

rv niniejszym Regulaminie Organizacyj-
nynr stosuje się przepisy:

- ustarvy o działa]ności z dnia -l5

kwietnia 2011 r. o działalności lecz,tliczej
{Dz,U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 ze z,m.),,

- ustawv o prawach pacjenta i Rzec,z-
niku Prarv Pacjenta z dnia 6 listopada
2008 r, (Dz,U, z 2009 r. il 52, po7., 117
ze zm.).

2. Regulanrin rvchodzi w życie z clniem
ogłoszenia, tj ,..,.... .. .
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