Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 25 lutego 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji praktyki
zawodowej lekarza i lekarza dentysty oraz sposobu wyboru osób
wykonujących czynności wizytacyjne

Na podstawie art. 38 pkt 9a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich(Dz.
U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657) uchwala się,
co następuje:
§ 1.
1.

W celu oceny wykonywania zawodu przez lekarza lub lekarza dentystę
wykonującego zawód w ramach praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust.
2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr
112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092),
zgodnie

z

zasadami

etyki

lekarskiej,

przepisami

dotyczącymi

zasad

wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym wykonywania przez
lekarza lub lekarza dentystę działalności leczniczej, właściwa okręgowa rada
lekarska prowadząca rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
może przeprowadzić wizytację.
2.

Wizytacja przeprowadzana jest przez zespół wizytacyjny, zwany dalej
„zespołem”, powołany przez okręgową radę lekarską w drodze uchwały.

3.

Zasady wynagradzania członków zespołu wizytacyjnego określa okręgowa
rada lekarska.
§ 2.

Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, o której mowa w § 1 ust. 2:
1)

w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o wykonywaniu zawodu przez
lekarza lub lekarza dentystę w ramach praktyki zawodowej niezgodnie z
wymogami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, w szczególności w sytuacji stwierdzenia zagrożenia
życia lub zdrowia pacjenta;
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2)

na wniosek właściwego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

3)

na wniosek właściwego sądu lekarskiego;

4)

na wniosek właściwego konsultanta wojewódzkiego lub krajowego.
§ 3.

1.

Zespół powoływany jest odrębnie do każdej przeprowadzanej wizytacji.

2.

W skład zespołu powołuje się nie mniej niż 2 lekarzy lub 2 lekarzy dentystów,
z których co najmniej jeden powinien posiadać specjalizację II stopnia lub tytuł
specjalisty we właściwej dziedzinie medycyny lub w dziedzinie pokrewnej.

3.

Okręgowa rada lekarska może powołać w skład zespołu właściwego
konsultanta wojewódzkiego lub wskazanego przez niego przedstawiciela.

4.

Do lekarzy i lekarzy dentystów przeprowadzających wizytację stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 1 )) dotyczące
wyłączenia pracownika.

5.

Prezes okręgowej rady lekarskiej wystawia zespołowi upoważnienie do
przeprowadzenia wizytacji. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 4.

1. Okręgowa rada lekarska zawiadamia lekarza, lekarza dentystę o zamiarze
przeprowadzenia wizytacji.
2. Wizytacja dokonywana jest bezzwłocznie, bez zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 1, w przypadku gdy:
1)

wizytacja ma być przeprowadzona po uzyskaniu informacji o zagrożeniu
życia i zdrowia pacjenta;

2)

doręczanie pism na adres do korespondencji wpisany do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą było bezskuteczne lub
utrudnione.
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)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr
181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r.
Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18,
Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622)

2

3.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia wizytacji zawiera:
1)

oznaczenie okręgowej rady lekarskiej;

2)

datę i miejsce wystawienia;

3)

oznaczenie lekarza lub lekarza dentysty, którego dotyczy wizytacja;

4)

podpis prezesa okręgowej rady lekarskiej.
§ 5.

1.

Wizytację wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż
przed upływem 30 dni od dnia doręczenia lekarzowi lub lekarzowi dentyście
zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia wizytacji. Jeżeli wizytacja nie
zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
przeprowadzenie wizytacji wymaga ponownego zawiadomienia.

2.

Na wniosek lekarza lub lekarza dentysty wizytacja może być wszczęta przed
upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

3.

W odniesieniu do doręczeń, o których mowa w uchwale stosuje się
odpowiednio przepisy działu I rozdział 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 6.

1.

Czynności wizytacyjne mogą być wykonywane po okazaniu lekarzowi lub
lekarzowi dentyście dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub
„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” osoby przeprowadzającej
wizytację oraz upoważnienia do przeprowadzenia wizytacji.

2.

Czynności wizytacyjne dokonuje się w obecności wizytowanego lekarza lub
lekarza dentysty.

3.

Wizytację przeprowadza się w miejscu wykonywania działalności leczniczej
oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności
leczniczej przez wizytowanego, a w przypadku lekarza lub lekarza dentysty
wykonującego praktykę zawodową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w porozumieniu z kierownikiem przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego i
kierownikiem jednostki lub komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego.

4.

Poszczególne czynności wizytacyjne, na wniosek wizytowanego, mogą być
przeprowadzane również w siedzibie okręgowej rady lekarskiej, jeżeli może to
usprawnić prowadzenie wizytacji.
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§ 7.
Po przeprowadzeniu czynności wizytacyjnych zespół sporządza i przekazuje
okręgowej radzie lekarskiej wystąpienie powizytacyjne, o którym mowa w art. 52b
ust.4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z
2011 r. Nr 277, poz. 1634 oraz Nr 291, poz. 1707).Wzór wystąpienia powizytacyjnego
stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:
Andrzej Sawoni

................................................

Zastępcy Przewodniczącego:
Roman Budziński

................................................

Grzegorz Krzyżanowski

................................................

Ewa Zakrzewska

................................................

Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

................................................

Jacek Tętnowski

...............................................

Urszula Buszko

................................................

Halina Borgiel-Marek

................................................

Sekretarze:
Grażyna Siwiec-Saternus

................................................

Bartłomiej Guzik

................................................
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Rafał Kiełkowski

................................................

Stanisława Danuta Barańska

................................................

Piotr Niemier

................................................

Teresa Bachanek

................................................

Stefan Antosiewicz

................................................
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Nadzwyczajnego XI Krajowego
Zjazdu Lekarzy
z dnia

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA WIZYTACJI PRAKTYKI
LEKARSKIEJ
Na podstawie uchwały nr ………… Okręgowej Rady Lekarskiej w ……………………… z
dnia ………… w sprawie powołania zespołu wizytacyjnego w celu dokonania oceny
wykonywania zawodu przez lekarza/lekarza dentystę w ramach praktyki lekarskiej upoważnia
się:
•

lekarza/lekarza
dentystę
……………………………………………………………………………., posiadającego
prawo wykonywania zawodu oznaczone numerem ………………….,
specjalistę w dziedzinie …………………………………………

•

lekarza/lekarza
dentystę
……………………………………………………………………………., posiadającego
prawo wykonywania zawodu oznaczone numerem ………………….,
specjalistę w dziedzinie …………………………………………

do przeprowadzenia wizytacji indywidualnej praktyki lekarskiej*, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej*, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu
wezwania*, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu
wezwania, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego*, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego*, praktyki lekarskiej wykonywanej w ramach
grupowej praktyki*, specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej w ramach grupowej
praktyki* wykonywanej przez lekarza/lekarza dentystę ………..
…………………………………, wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność
lecznicząprzez Okręgową Radę Lekarską w …………………………………., nr księgi
rejestrowej ………………
Zakres wizytacji obejmuje ocenę wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki lekarskiej,
przepisami dotyczącymi zasad wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, w tym
wykonywania przez lekarza/lekarza dentystę działalności leczniczej.
Osoby przeprowadzające wizytację są upoważnione do:
1)żądania informacji i dokumentacji;
2)wstępu do pomieszczeń praktyki lub pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
3)udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
4)wglądu do dokumentacji medycznej;
5)żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.
………………………
…………………………………
data, miejsce

prezes Okręgowej Rady
Lekarskiej w ………….
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Załącznik nr 2do uchwały Nr
Nadzwyczajnego XI Krajowego
Zjazdu Lekarzy
z dnia

WYSTĄPIENIE POWIZYTACYJNE
W dniu/dniach ………………… przeprowadzono wizytację w
………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
(adres miejsca wykonywania praktyki)

działalności leczniczej wykonywanej w ramach indywidualnej

praktyki lekarskiej*, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej*, indywidualnej
praktyki lekarskiej wyłączne w miejscu wezwania*, indywidualnej praktyki lekarskiej
wyłączne w przedsiębiorstwie*, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłączne
w przedsiębiorstwie*, praktyki lekarskiej wykonywanej w ramach grupowej praktyki*,
specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej w ramach grupowej praktyki* przez
lekarza/lekarza dentystę
…………………………………………………………………………………………………
… posiadającego prawo wykonywania zawodu nr ……………………………………..,
członka Okręgowej Izby Lekarskiej w ………………………………………., nr rejestracyjny
……………………………………., wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą przez Okręgową Radę Lekarską w …………………………………., nr
księgi rejestrowej ………………
Skład zespołu wizytacyjnego:
1)
…………………………………………………………………………………………………
2)
…………………………………………………………………………………………………
Na podstawie uzyskanych informacji, kontroli dokumentacji medycznej, lustracji
pomieszczeń, w których wykonywana jest praktyka lekarska, obserwacji* udziału* w
czynnościach zawodowych lekarza/lekarza dentysty udzielającego świadczeń zdrowotnych,
uzyskanych wyjaśnień, zespół stwierdza:
…………………………………………………………………………………………………
………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………., (opis stanu faktycznego)
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Jednocześnie zespół stwierdza, że wykonywanie zawodu przez lekarza/lekarza dentystę
…………….. ………………………………………………………………..…………… w
ramach wykonywanej praktyki jest
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………..(opis nieprawidłowości)
Zespół stwierdza, że lekarz/lekarz dentysta
…………………………………………………………………….. :
* wykonuje zawód w ramach praktyki lekarskiej zgodnie z zasadami etyki lekarskiej i
przepisami dotyczącymi zasad wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.
* wykonuje zawód w ramach praktyki lekarskiej niezgodnie z zasadami etyki lekarskiej i
przepisami dotyczącymi zasad wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty i wnioskuje o
powiadomienie przez Okręgową Radę Lekarską w …………………. Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w ………………… w celu
wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
* wykonuje zawód w ramach praktyki lekarskiej niezgodnie z zasadami etyki lekarskiej i
przepisami dotyczącymi zasad wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty i w związku z
jego niedostatecznym przygotowaniem zawodowym wnioskuje do Okręgowej Rady
Lekarskiej w ……………………….… o zobowiązanie ww. lekarza/lekarza dentysty do
odbycia przeszkolenia uzupełniającego.
* wykonuje zawód w ramach praktyki lekarskiej w sposób rażąco sprzeczny z zasadami etyki
lekarskiej i przepisami dotyczącymi zasad wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty,
stanowiący zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta, i wnioskuje o podjęcie przez Okręgową
Radę Lekarską w ………. działań w przedmiocie wykreślenia praktyki lekarskiej z rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wnioskuje o powiadomienie przez
Okręgową Radę Lekarską w …………….. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w ……………… w celu wszczęcia postępowania w
przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
……………………………….…..…………….…
nazwiska, podpisy członków zespołu

……………………………..………………
data, miejsce

Przyjąłem niniejsze wystąpienie powizytacyjne do wiadomości.
……………………………………….……
podpis lekarza/lekarza dentysty
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