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UWAGI PRAWNE  

dot. czasowego wstrzymania udzielania świadczeń (zawieszenia przyjęć pacjentów) w ramach 

prowadzonej działalności leczniczej a zawieszenia działalności leczniczej  

 

            Komisja Stomatologiczna NIL opublikowała dniu 13 marca 2020r. rekomendację 

dot. zawieszenia zabiegów planowych w leczeniu stomatologicznym w związku z 

zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z opracowanym 

pisemnym zawiadomieniem organów rejestrowych (tj. izb lekarskich w przypadku praktyk 

zawodowych) o zawieszeniu przyjęć pacjentów.   

 We wzorze takiego oświadczenia wskazano, że decyzja ta spowodowana jest 

wyłącznie względami ochrony pacjentów, personelu i własnej, a co za tym idzie 

przeciwdziała ona wprost rozszerzaniu się zakażenia ww. patogenem. Winno to być 

uwzględnione w uprawnieniu lekarzy do skorzystania z  projektowanych przez władze 

publiczne działań osłonowych i rekompensat. Zaznaczyć trzeba od razu w tym miejscu, że 

na datę niniejszego opracowania nie jest znany zakres ani warunki takiej pomocy 

„państwowej”.   

 Zauważyć od razu w tym miejscu trzeba, że zawieszenie przyjęć pacjentów w istocie 

oznacza wstrzymanie udzielanie świadczeń w ramach prowadzonej działalności leczniczej, 

zaś złożenie powyższego oświadczenia do Izby Lekarskiej nie stanowi zawieszenia 

działalności leczniczej jako takiej.  

 Zawieszenie działalności wymaga  osobnego działania – stosownego zgłoszenia (na 

urzędowym formularzu, przy wykorzystaniu podpisu ePUAP) - musi być bowiem odnotowane 

zarówno w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) oraz w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przypomnieć od 

razu trzeba, że lekarz prowadzący działalność leczniczą może zawiesić wykonywanie 
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swojej działalności (jako działalności gospodarczej) na czas nieokreślony albo określony, nie 

krótszy jednak niż 30 dni (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców). W 

okresie zawieszenia wykonywania działalności lekarz m.in. nie może wykonywać 

działalności i osiągać z niej bieżących przychodów (art. 25 ust. 1 ww. ustawy – Prawo 

przedsiębiorców). Podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności może rodzić różnorodne 

konsekwencji z punktu widzenia prawa podatkowego, czy ubezpieczeń społecznych, zatem 

każdy lekarz powinien najpierw skonsultować decyzję z doradcą podatkowym lub 

księgowa.   

 Lekarze i lekarze dentyści posiadający kontrakt z NFZ powinni pamiętać, że:  

1. zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, należy dodatkowo poinformować właściwy oddział wojewódzki NFZ, że 

na skutek okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć (wprowadzenie 

stanu epidemicznego) wstrzymane zostają wszystkie świadczenia w ramach 

działalności leczniczej, w danym okresie czasu (od dnia …..marca 2020r. do dnia … 

marca 2020r. włącznie); 

2. zgodnie z komunikatem Prezesa NFZ w dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia 

wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwia w okresie 

przejściowym zachowanie dotychczasowego poziomu przychodów 

świadczeniodawców dzięki utrzymaniu porównywalnych miesięcznych płatności z 

tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia 

(https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7642.html) 

3. Centrala NFZ przypomina, że niektóre ze świadczeń mogą być udzielane z 

wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności  

 - tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie 

dojelitowe w warunkach domowych (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-

dla-swiadczeniodawcow,7645.html) 

 - teleporady w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ - wyłącznie 

w sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie 

wymaga osobistej obecności personelu medycznego (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-

centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html) 
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 - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - wyłącznie na rzecz pacjentów 

kontynuujących leczenie, zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym lub planem terapii i 

zdrowienia, adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta 

(https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7643.html).  

 Na koniec wskazać należy, że zasadnie w ww. rekomendacji wskazano, że decyzja o 

zawieszeniu przyjęć pacjentów, jest z  natury rzeczy decyzją autonomiczną lekarza - 

kierownika praktyki czy podmiotu leczniczego, zaś jej ewentualne skutki w postaci 

przywoływanych powyżej ewentualnej rekompensaty finansowej – przyszłe i niepewne.    

 

opracowano na zlecenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 

 

    adwokat Karol Kolankiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

   

Karol Kolankiewicz 

adwokat, od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby  

Lekarskiej w Gdańsku; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i 

ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz 

związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, 

karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych 
 


