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Szanowni Państwo,
Oddaję w Państwa ręce mój ebook – "Jak
założyć gabinet lekarski. Praktyczny przewodnik”.
Zawiera on niezbędne informacje na temat tego,
jak otworzyć własny gabinet lekarski.
Stanowi próbę usystematyzowania wiadomości
potrzebnych do założenia własnej praktyki
lekarskiej.
Zamiast tracić czas na poszukiwanie istotnych
treści w różnych miejscach, możecie się Państwo z nimi zapoznać w tym
przewodniku.
Założenie własnego gabinetu lekarskiego nie jest trudne, ale nie jest też
łatwe. Wymaga znajomości określonych regulacji prawnych i spełnienia
stosownych wymagań. Jestem przekonana, że po lekturze tego
poradnika cały proces związany z otwarciem gabinetu będzie dla
Państwa prostszy.
W razie pytań, czy wątpliwości zachęcam do kontaktu ze mną. Mój
numer telefonu znajduje się poniżej, a wszystkie pozostałe dane
kontaktowe znajdziecie Państwo na końcu poradnika.
Życzę Państwu miłej lektury!
Katarzyna Zalewska
radca prawny
tel. 506-373-742
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Jak założyć gabinet lekarski?
Po zdaniu wymaganych egzaminów przychodzi czas na rozpoczęcie
praktyki. Wówczas pojawia się pomysł – chcę założyć własny
gabinet lekarski, ale co mam zrobić, aby móc przyjmować w nim
pacjentów?
Jeżeli chcesz założyć własny gabinet lekarski należy zwrócić uwagę
na art. 18 ustawy o działalności leczniczej. To właśnie w tym
przepisie znajdują się potrzebne informacje na temat założenia
własnego gabinetu.
By założyć swój gabinet musisz spełnić pewne warunki.
Podstawowym jest posiadanie prawa do wykonywania
zawodu.
Warto się w tym miejscu na chwilę zatrzymać. Jako lekarz nie
założysz swojego gabinetu lekarskiego (indywidualnej praktyki
lekarskiej) jeśli:
a) jesteś zawieszony w prawie wykonywania zawodu lub
ograniczony w wykonywaniu określonych czynności
medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i
lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich;
b) jesteś ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
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c) jesteś pozbawiony możliwości wykonywania zawodu
prawomocnym orzeczeniem środka karnego – zakazu
wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu
zawodu w związku z zastosowanym środkiem
zapobiegawczym.

Stosowne pomieszczenie na gabinet
lekarski oraz CEIDG
Następnym warunkiem jest dysponowanie pomieszczeniem,
które będzie odpowiadać wymaganiom ogólnoprzestrzennym,
sanitarnym oraz instalacyjnym, a także wyposażonym w niezbędny
sprzęt.
O tym możesz przeczytać w szczegółach na moim blogu:
Lokal na gabinet (prawowgabinecielekarskim.pl)
Niezbędne wyposażenie w gabinecie lekarskim (prawowgabinecielekarskim.pl)
Kolejnym niezbędnym krokiem do założenia własnego gabinetu jest
uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek. Na pewno warto
zastanowić się nad nazwą gabinetu lekarskiego. Czy ma ona
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określać specjalność czy też składać się z imienia i nazwiska
lekarza. Będzie to niejako wizytówka gabinetu dlatego warto dobrze
przemyśleć tą kwestię.
W ramach składania wniosku o wpis do CEIDG należy również
wybrać kod PKD, czyli kod z Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Wybór konkretnego kodu determinuje przedmiot działalności. W
ramach gabinetu lekarskiego można wyróżnić następujące kody:
• 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna
• 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna (ten kod obejmuje
porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy
specjalistów włącznie z chirurgami)
• 86.23.Z – praktyka lekarska dentystyczna

Podatek i składka na ZUS lekarza
Oprócz tego należy wybrać sposób rozliczania się pod kątem
podatkowym, a także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Należy także pamiętać o konieczności posiadania kasy fiskalnej.
Po wypełnieniu wniosku o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej należy zająć się kolejną kwestią. Jest
nią obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC
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(odpowiedzialności cywilnej). Wykonywanie zawodu lekarza wiąże
się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego też jest ono niezbędne.

Rejestr Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą
Czy to koniec obowiązków związanych z założeniem gabinetu
lekarskiego? Niestety nie. Chcąc prowadzić gabinet lekarski trzeba
również dokonać wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą.
Do tego Rejestru zgłasza się następujące dane:
a) imię i nazwisko lekarza,
b) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa
wykonywania zawodu lekarza,
c) formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń
zdrowotnych,
d) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca
przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji
medycznej,
e) Numer Identyfikacji Podatkowej,
f) adres do korespondencji,
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g) posiadane specjalizacje.

Dokumentacja medyczna
RODO - BDO
Oprócz tego należy zastanowić się nad tym w jakiej formie będzie
prowadzona dokumentacja medyczna, czy będzie to tradycyjna,
papierowa forma, czy też elektroniczna dokumentacja (w tym
przypadku potrzebny będzie system do prowadzenia takiej
dokumentacji).
W gabinecie konieczne będzie także opracowanie postępowania
zgodnego z RODO, tak aby zapewnić ochronę danych pacjentów,
które są pozyskiwane w ramach odbywanych wizyt.
Niemniej istotne jest również to, aby składać co roku deklarację w
ramach rejestru BDO o wykorzystanych opakowaniach produktów
medycznych oraz wytworzonych odpadach medycznych.
***
Obowiązków, którym trzeba sprostać, aby otworzyć własny gabinet
lekarski jest sporo, ale wiedza o nich i ułożenie ich w odpowiedniej
kolejności umożliwią sprawne otwarcie własnej praktyki lekarskiej
oraz udzielanie pomocy pacjentom.
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Gdyby po lekturze tego krótkiego
przewodnika, kwestie związane z otwarciem
gabinetu lekarskiego były wciąż niezbyt
niejasne, zapraszam Państwa na stronę
www.PrawowGabinecieLekarskim.pl lub do
skorzystania z indywidualnej konsultacji.
Katarzyna Zalewska
radca prawny

tel. 506-373-742
k.zalewska@radcazalewska.pl
www.radcazalewska.pl
www.PrawowGabinecieLekarskim.pl

Adres kancelarii:
ul. Gen. Józefa Bema 11 lok. 82
15-369 Białystok
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