
Komisja ds. Praktyk Lekarskich 
 
Komisja ds. Praktyk Lekarskich pracuje pod przewodnictwem dr. n. med. 

Patryka Hartwicha, w składzie: lek. dent. Tymoteusz Derebas, lek. dent. Barbara 
Gajda, lek. dent. Maciej Grodzicki (zmarł 6 października 2019 r.), lek. Tomasz 
Hawajski, dr n. med., lek. dent. Paweł Myciński, lek. dent. Barbara Woś.  

Do głównych zadań komisji należy: rejestracja indywidualnych i 
grupowych praktyk lekarskich i czynności związane z prowadzeniem Rejestru 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz nadzór nad prawidłowym 
ogłaszaniem się praktyk. 

Od 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania recept w 
formie elektronicznej, tzw. e-recept. I już mniej więcej od połowy 2019 r. 
lekarze prowadzący prywatne praktyki zaczęli stopniowo przygotowywać się do 
tego. Jednak programy do wystawiania e-recept wymagały od lekarzy, którzy 
dotychczas tego nie zrobili, rejestracji w portalu RPWDL. Rejestracja wiązała się 
z wnioskiem o nadanie uprawnień, założeniem konta na platformie P1, 
generowaniem certyfikatów i założeniem profilu zaufanego ePUAP itp. 
Procedury te nie należały do łatwych, stąd Komisja Praktyk wraz z 
informatykiem Izby czynnie pomagała lekarzom w wykonaniu tych czynności, w 
siedzibie Izby Lekarskiej lub telefonicznie. 

Mimo że internetowa rejestracja praktyk (portal RPWDL) obowiązuje od 
2013 r. i wymaga aktualizowania przez lekarzy wszelkich zmian w ciągu 14 dni 
od ich zaistnienia (zmiana adresu istniejącej praktyki, dopisanie dodatkowych 
adresów miejsc udzielania świadczeń, zmiana telefonów, maili, nazw zakładów 
pracy, adresu do korespondencji czy nowej specjalizacji, wykreślenie 
nieaktualnych form lub miejsc pracy itp.), największym problemem, który 
pojawił się niejako „przy okazji e-recept”, były stare, nieaktualne dane, co 
spowodowało trudności lub wręcz uniemożliwiało lekarzom wystawianie 
elektronicznych recept. Dlatego od września 2019 r. nastąpił masowy napływ 
wniosków o aktualizację danych w rejestrze, zwiększona ilość telefonów i 
obecność w Izbie lekarzy, którzy nie radzili sobie z wnioskami lub też 
potrzebowali pomocy w ich wypełnieniu. 

Celem realizacji swoich celów Komisja Praktyk 
 współpracowała: 
– z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie wystawianych lekarzom ksiąg 
rejestrowych praktyk, 
– z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,  
– z Sądem Lekarskim, 
– z Sanepidem, 
sporządzała: 



- wykazy informacji statystycznych dla konsultantów wojewódzkich, 
- odpowiedzi dla prokuratur, sądów, policji, 
- komunikaty oraz informacje o zmianach w przepisach dotyczących praktyk 
lekarskich na stronie internetowej Izby Lekarskiej, 
- imienne upoważnienia do Biura Strefy Płatnego Parkowania dla lekarzy, którzy 
nabywają prawo do identyfikatora samochodowego. 
oraz:  
- odpowiadała na pytania lekarzy dotyczące m.in. kas fiskalnych, wyposażenia 
gabinetu w zestaw do udzielania pierwszej pomocy, dokumentacji medycznej, 
wystawiania e-zwolnień, obowiązków sprawozdawczych, odpadów 
medycznych, wystawiania recept w prywatnej praktyce. 

W okresie od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku zarejestrowano 1454 
nowe miejsca udzielania świadczeń w ramach prywatnej praktyki, wykreślono z 
rejestru praktyk 193 lekarzy. 
W okresie sprawozdawczym komisja przeprowadziła 9 wizytacji. 
 
 
Szczegółowy wykaz liczbowy nowo zarejestrowanych praktyk lekarskich i 
dentystycznych w 2019 r. 
 

LEKARSKIE DENTYSTYCZNE  
Gabinety 
ogólnolekarskie 

19 Gabinety ogólno-
dentystyczne 

64 

Gabinety 
specjalistyczne 

124 Gabinety 
specjalistyczne 

25 

Praktyki 
wyłącznie w 
zakładzie 
leczniczym 
(ogólnolekarskie) 

330 Praktyki wyłącznie 
w zakładzie 
leczniczym 
(ogólno-
dentystyczne) 

172 

Praktyki 
wyłącznie w 
zakładzie 
leczniczym 
(specjalistyczne) 

560 Praktyki wyłącznie 
w zakładzie 
leczniczym 
(specjalistyczne) 

25 

Praktyki 
wyłącznie w 
miejscu 
wezwania 
(ogólnolekarskie) 

33 Praktyki wyłącznie 
w miejscu 
wezwania 
(ogólno-
dentystyczne) 

0 



Praktyki 
wyłącznie w 
miejscu 
wezwania 
(specjalistyczne) 

89 Praktyki wyłącznie 
w miejscu 
wezwania 
(specjalistyczne) 

9 

Praktyki grupowe 
 

0 Praktyki grupowe 
 

4 

 
 
 

Dr n. med. Patryk Hartwich 
Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich ORL 


