
FORMY  PRAKTYK  ZAWODOWYCH I WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ OKREŚLONYCH W USTAWIE O 

DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 
 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA 
 

FORMA PRAKTYKI WYMAGANE DOKUMENTY 

IP-93 indywidualna praktyka 
wyłącznie w zakładzie 
leczniczym 

IP-94 indywidualna 
specjalistyczna praktyka 
wyłącznie w zakładzie 
leczniczym 

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(CEIDG) o kodzie PKD 86.90.c, 

2. wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą RPWDL, 

3. polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC praktyki zawodowej 
zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (umowa OC musi być 
zawarta przed rozpoczęciem pracy na indywidualnej praktyce), 

4. w przypadku formy praktyki IP-94 zaświadczenie o posiadanej 
specjalizacji, w dziedzinie której ma być wykonywana praktyka. 

IP-95 indywidualna praktyka 
wyłącznie w miejscu wezwania 

IP-96 indywidualna 
specjalistyczna praktyka 
wyłącznie w miejscu wezwania 

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(CEIDG) o kodzie PKD 86.90.c, 

2. wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą RPWDL , 

3. polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC praktyki zawodowej 
zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (umowa OC musi być 
zawarta przed rozpoczęciem pracy na indywidualnej praktyce), 

4. posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych 
świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu 
pacjenta, 

5. wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania 
dokumentacji medycznej, 

6. w przypadku formy praktyki IP-96 zaświadczenie o posiadanej 
specjalizacji, w dziedzinie której ma być wykonywana praktyka. 

IP-98 (gabinet) indywidualna 
praktyka pielęgniarska 

IP-99 (gabinet) indywidualna 
specjalistyczna praktyka 
pielęgniarska 

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(CEIDG) o kodzie PKD 86.90.c, 

2. wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą RPWDL, 

3. polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC praktyki zawodowej 
zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (umowa OC musi być 
zawarta przed rozpoczęciem pracy na indywidualnej praktyce), 

4. dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom 
określonym w art. 22 Ustawy o działalności leczniczej, 
wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny, 

5. w przypadku formy praktyki IP-99 zaświadczenie o posiadanej 
specjalizacji, w dziedzinie której ma być wykonywana praktyka. 

 
  



 

GRUPOWA PRAKTYKA (97) 
 

FORMA PRAKTYKI WYMAGANE DOKUMENTY 

Grupowa praktyka 97 (95) 
praktyka wyłącznie w miejscu 
wezwania 

Grupowa praktyka 97 (96) 
specjalistyczna praktyka 
wyłącznie w miejscu wezwania 
 

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(CEIDG) o kodzie PKD 86.90.c wszystkich wspólników lub 
partnerów grupowej praktyki, 

2. umowę spółki (cywilnej, jawnej albo spółki partnerskiej jako 
grupowa praktyka pielęgniarek), 

3. wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą RPWDL, 

4. polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC praktyki zawodowej 
zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (umowa OC musi być 
zawarta przed rozpoczęciem pracy na indywidualnej praktyce), 

5. posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych 
świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu 
pacjenta, 

6. wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania 
dokumentacji medycznej, 

7. w przypadku formy praktyki 97 (96) zaświadczenie o posiadanej 
specjalizacji, w dziedzinie której ma być wykonywana praktyka, 

8. posiadać umowę zawartą ze specjalistyczną firmą o odbiór i 
utylizację odpadów medycznych powstałych w wyniku 
prowadzonej działalności. 

Grupowa praktyka 97 (98) 
(gabinet) praktyka 
pielęgniarska 

Grupowa praktyka 97 (99) 
(gabinet) specjalistyczna 
praktyka pielęgniarska  

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(CEIDG) o kodzie PKD 86.90.c wszystkich wspólników lub 
partnerów grupowej praktyki, 

2. umowę spółki (cywilnej, jawnej albo spółki partnerskiej jako 
grupowa praktyka pielęgniarek), 

3. wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą RPWDL, 

4. polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC praktyki zawodowej 
zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (umowa OC musi być 
zawarta przed rozpoczęciem pracy na indywidualnej praktyce), 

5. dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom 
określonym w art. 22 Ustawy o działalności leczniczej, 
wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny, 

6. w przypadku formy praktyki 97 (99) zaświadczenie o posiadanej 
specjalizacji, w dziedzinie której ma być wykonywana praktyka, 

7. posiadać umowę zawartą ze specjalistyczną firmą o odbiór i 
utylizację odpadów medycznych powstałych w wyniku 
prowadzonej działalności. 

 
 
 
 
 


