Rejestry lekarzy i zoz – które są obowiązkowe, które dobrowolne
W związku z licznymi wezwaniami kierowanymi przez podmioty komercyjne, a powołującymi się na
konieczność wpisu do rejestrów dotyczących podmiotów leczniczych, lekarzy i praktyk zawodowych,
warto przyjrzeć się bliżej kwestii tego które z rejestrów funkcjonujących w ochronie zdrowia są dla
lekarzy i podmiotów leczniczych obowiązkowe, które zaś stanowią jedynie działalność komercyjną firm
prowadzących te rejestry.

REJESTRY OBOWIĄZKOWE:

Rejestry w działalności leczniczej:
Nazwa rejestru

Organ prowadzący

Kto podlega wpisowi

Opłaty

REJETR
PODMIOTÓW
WYKONUJĄYCH
DZIAŁALNOŚĆ
LECZNICZĄ

Wojewoda

Podmioty lecznicze

Wpis: 398 zł
(10% przeciętnego
wynagrodzenia)
Zmiana wpisu:
199 zł
(5% przeciętnego
wynagrodzenia)

Okręgowa Izba
Lekarska

Praktyki
zawodowe Wpis: 80 zł
lekarzy
i
lekarzy (2% przeciętnego
dentystów
wynagrodzenia)
Zmiana wpisu: 40 zł
(1 % przeciętnego
wynagrodzenia)

Okręgowa Izba
Pielęgniarek i
Położnych

Praktyki
zawodowe Wpis: 80 zł
pielęgniarek
i (2% przeciętnego
położnych
wynagrodzenia)
Zmiana wpisu: 40 zł
(1 % przeciętnego
wynagrodzenia)

CENTRALNY
REJESTR LEAKARZY,
REJESR
PIELĘGNIAREK
I
POŁOŻNYCH

Okręgowa Izba
Lekarska, Okręgowa
Izba Pielęgniarek i
Położnych

Lekarz,
lekarz Bez opłat
dentysta, pielęgniarka i
położna wykonujący
zawód

Rejestry w działalności gospodarczej:
CENTRALNA
EWIDENCJA I
INFORMAJA O
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Ministerstwo
Gospodarki, wnioski
przyjmują urzędy
miejskie

KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY

sądy rejonowe w
miastach
wojewódzkich

- osoba fizyczna
prowadzącą
działalność
gospodarczą,
- osoby prowadzące
spółki cywilne
spółki prawa
handlowego (jawna,
komandytowa,
komandytowo-akcyjna,
partnerska, z o.o. oraz
akcyjna).

Bez opłat

Wpis: 500 zł, zmiana
wpisu: 250 zł

Rejestry związane z wykonywaniem określonych zadań
Rejestr lekarzy upoważnionych ZUS
do wystawiania zaświadczeń o
czasowej niezdolności do pracy
Rejestr
jednostek
służby Wojewódzki
medycyny pracy
Medycyny Pracy

Bez opłat

Ośrodek Bez opłat

rejestr lekarzy upoważnionych Komendant
Wojewódzki Bez opłat
do przeprowadzania badań i Policji
wydawania orzeczeń lekarskich
stwierdzających istnienie lub
brak
przeciwwskazań
do
dysponowania bronią
ewidencja
lekarzy Marszałek Województwa
Bez opłat
uprawnionych
do
przeprowadzania
badań
lekarskich kierowców

Prócz tego podmioty prowadzące staże podyplomowe i staże specjalizacyjne podlegają wpisowi na listę
podmiotów uprawnionych do tych zadań, jednak wpisy te są również wolne od opłat.
Urząd nie zaczyna od opłat Wpisy do rejestrów obowiązkowych odbywają się zawsze na wniosek
podmiotu, którego dotyczą. W przypadku gdy na skutek zmiany przepisów konieczne jest złożenie do
takiego rejestru wniosku o zmianę wpisu w określonym zakresie, odpowiedni organ wzywa przede
wszystkim do złożenia określonych dokumentów, nigdy zaś do samego uiszczenia opłaty. Urząd nigdy
nie przysyła też firmy kurierskiej celem pobrania opłat, nie wystawia ani przesyła także faktur, w tym
faktur PRO FORMA. Wezwanie do samego uiszczenia opłaty jest najbardziej czytelnym sygnałem, iż
chodzi najprawdopodobniej o działalność czysto komercyjną, a nie rejestr urzędowy.

Charakter prawny rejestrów komercyjnych Wszelkie inne rejestry, bez względu na ich nazwy, są
jedyne formą prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty komercyjne, a informacje
otrzymywane w tym zakresie przez podmioty lecznicze i praktyki zawodowe należy traktować jako
ofertę handlową, a nie obowiązek. Nie ma przeszkód by lekarze bądź podmioty lecznicze godziły się
wpis w takich rejestrach, o ile tylko wypisy te nie mają cech reklamy. Przed przyjęciem propozycji wpisu
do rejestru komercyjnego należy jednak uważnie zbadać jakie konsekwencje będzie to nieść za sobą
dla lekarza – w szczególności prosić o przedstawienie umowy lub regulaminu prowadzenia rejestru. To
z ich wynikać będzie jakie opłaty wiązać się będą z takim wpisem, a także, co bardzo istotne, w jakim
terminie i z jakimi konsekwencjami będziemy mogli się z niego wyrejestrować.
Ważna nazwa rejestru i kto go prowadzi Aby właściwie ocenić otrzymany dokument, należy zwracać
uwagę zarówno na nazwę rejestru, jak i na organ prowadzący. W szczególności należy pamiętać, że
rejestry obowiązkowe, tworzone na podstawie ustaw, mają ściśle określone nazwy (Rejestr Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą, Krajowy Rejestr Sądowy itp), do których rejestry tworzone
komercyjnie usiłują się upodobnić, np. Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych.
Podobieństwo nazwy od tej jaką nosi rejestr urzędowy nie oznacza, iż chodzi o ten sam rejestr, stąd tak
istotne jest by zwracać uwagę na to, kto kieruje do nas żądanie zapłaty z jakiego tytułu.
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Radca prawny OIL w Gdańsku
Artykuł ukazał się w grudniowym numerze Pomorskiego Magazynu Lekarskiego

