
Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą 
 

 

UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian 

poprzez system teleinformatyczny rejestru oraz osób, które składały wniosek o wpis do 

rejestru poprzez system teleinformatyczny rejestru. Osoby te powinny przejść od razu do 

punktu II niniejszej instrukcji. 

 

 

Schemat postępowania dla osób, które już posiadają wpis do RPWDL (prowadzą już 

działalność gospodarczą i są wpisani do rejestru). 

 

1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego. 

2. Dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP. 

3. Dokonanie opłaty za zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących  

Działalność Leczniczą na konto OIPiP ING 0/Katowice: 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734 

z dopiskiem „opłata za zmianę wpisu do RPWDL, imię nazwisko, nr prawa wykonywania 

zawodu lub PESEL”.  Wysokość opłaty w danym roku kalendarzowym znajduje się na stronie 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

https://www.izbapiel.katowice.pl/home/wykonywanie-zawodu/praktyki-zawodowe 

4.Założenie konta na platformie RPWDL – www.rpwdl.csioz.gov.pl 

5. Przesłanie do Izby wniosku o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej. 

6. Wypełnienie i przesłanie wniosku poprzez platformę RPWDL do OIPiP w Katowicach. 

 

 

W dniu 15 lipca 2016 roku weszły w życie zapisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o 

zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 960). 

W/w nowelizacja wprowadziła m.in. zmiany art. 5 ust. 2 pkt 2a, art. 19, art. 100 oraz 102 

ustawy o działalności leczniczej. 

W związku z powyższym od dnia 15 lipca 2016 roku pielęgniarki/pielęgniarze i 

położne/położni zostali zwolnieni z obowiązku aktualizowania w systemie RPWDL 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

 

 

Aby złożyć wniosek o zmianę danych objętych tym rejestrem należy złożyć wniosek za 

pomocą aplikacji na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl i podpisać go stosownym narzędziem 

autoryzacyjnym tj. bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. 

 

 

Bezpieczny podpis elektroniczny – jest narzędziem służącym do elektronicznego 

podpisywania dokumentów. Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie 

prawne jak podpis własnoręczny. Wydawany jest wyłącznie osobom fizycznym przez 

kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Wydanie bezpiecznego podpisu 

elektronicznego jest odpłatne. Koszt wydania to około 350 zł przy wydaniu podpisu po raz 

pierwszy z okresem ważności na 2 lata i ok. 160 zł opłaty za jego odnowienie po upływie 

okresu ważności. 

https://www.izbapiel.katowice.pl/home/wykonywanie-zawodu/praktyki-zawodowe
http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/


 

 

Profil zaufany ePUAP – jest narzędziem służącym do podpisywania dokumentów 

skierowanych do organów administracji publicznej. Założenie profilu zaufanego jest 

nieodpłatne. Profil zaufany wystawiany jest na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu  

można go samemu odnowić. Po założeniu konta i profilu zaufanego na stronie ePUAP należy 

potwierdzić profil osobiście w dowolnym najbliższym Urzędzie Gminy, Urzędzie 

Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach.  

Poświadczenie profilu jest bezpłatne i trwa jedynie kilka minut.  

 

 

Jak założyć konto w systemie ePUAP, utworzyć i potwierdzić profil zaufany: 

 

1. Założyć konto na platformie ePUAP zaczynając tutaj:  

https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta 

 

2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP - wniosek o profil zaufany. 

 

3. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub 

paszportem do jednego z punktów potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP 

 

Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP. 

 

 

 

I. Jak założyć konto użytkownika na stronie RPWDL? 

 

Po wejściu na stronę  www.rpwdl.csioz.gov.pl szukamy w lewym panelu „Zarejestruj”, a 

następnie wybieramy aplikację „Rejestr praktyk zawodowych”.  

 

 

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP
http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/


 

 
 

 

1. Wpisz wymagane do rejestracji dane i zaznacz zgodę na przesyłanie drogą 

elektroniczną dokumentów dotyczących rejestru. 

 

 

2. Po założeniu konta zaloguj się na swoją skrzynkę e-mail i potwierdź założenie konta 

poprzez klikniecie w link aktywacyjny przesłany z systemu. 

 

 

3. Następnie zaloguj się na konto w RPWDL używając podanych podczas rejestracji 

loginu i hasła. Należy wybrać aplikację: Rejestr Praktyk Zawodowych. 

 

 

 



 
 

 

 

 

4. Aby złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze należy uzyskać uprawnienia do księgi 

rejestrowej. 

 

 

 

5. Aby uzyskać uprawnienia wybierz „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych?”. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Następnie wyświetl wniosek o nadanie uprawnień.  

 

 

 

 

 

7. Wypełnij wniosek podając numer księgi rejestrowej, nadany przez siebie login (ten sam 

login który podano podczas zakładania konta na RPWDL) i adres poczty elektronicznej, 

wydrukuj, podpisz wniosek własnoręcznie i przekaż  go do Izby (osobiście, pocztą- ul. 

Francuska 16, 40-027 Katowice  lub e-mailem: praktyki@izbapiel.katowice.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru dla istniejących już praktyk pielęgniarek i 

położnych 

 

 

8. Po nadaniu uprawnień przez Izbę możliwe będzie złożenie wniosku o zmianę wpisu w 

rejestrze lub wykreślenie z rejestru. W tym celu wybierz „Nowy wniosek- praktyka 

pielęgniarek i położnych”. 

 

 

9. Następnie wybierz „Wniosek o zmianę”. 

 

 

 

 
 

 

 

10. W zależności od rodzaju wprowadzanych zmian przejdź do odpowiedniej zakładki i 

wprowadź zmiany we właściwych rubrykach. 

 

 
 

Po wypełnieniu wymaganych danych na samym dole każdej zakładki są dwie opcje „dalej” – 

przejście do następnej zakładki 

„wstecz” – przejście do poprzedniej zakładki 

 

 



 

11. Aby zmienić dane osobowe lub korespondencyjne wejdź w zakładkę „Praktyka” Wypełnij 

jedynie te rubryki dotyczące danych osoby prowadzącej praktykę, danych zawodowych oraz 

adresowych w których zaszły zmiany. 

 

12. Jeżeli chcesz dodać kolejny rodzaj praktyki zaznacz kwadrat przy odpowiednim rodzaju. 

W przypadkach praktyki specjalistycznej należy obok rodzaju praktyki wpisać odpowiednią 

specjalizację. 

 

 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych rubryk naciśnij „Dalej”. 

 
 

 

13. Następnie w zakładce „Adresy” możesz zmienić istniejący lub dopisać nowy adres miejsc 

w których praktyka udziela świadczeń. Aby dodać nowy adres kliknij „Dodaj adres i zakres 

świadczeń”. 

 



 

 
 

 

 

14. Wybierz rodzaj praktyki dla której podajesz miejsce udzielania świadczeń, następnie 

wybierz rodzaj działalności leczniczej i wypełnij pola dotyczące rodzaju świadczeń wpisując 

„TAK” lub „NIE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adres miejsca udzielania świadczeń 

 

 

 

 

 15. Poniżej wpisz dane dotyczące adresu udzielania świadczeń. W przypadku praktyki w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (93), (94) zaznacz „Adres miejsca udzielania 

świadczeń w zakładzie podmiotu leczniczego” a następnie wypełnij dane dotyczące nr 

REGON, nazwy i adresu zakładu podmiotu leczniczego (dla ułatwienia znalezienia 

zakładu podmiotu leczniczego możesz skorzystać z dostępnej wyszukiwarki „znajdź 

przedsiębiorstwo” gdzie wpisując 14-cyfrowy nr REGON przedsiębiorstwa wyszukasz 

jego szczegółowe dane). 

W przypadku praktyki z gabinetem (98), (99) zaznacz „Adres miejsca udzielania 

świadczeń w pomieszczeniu” i wypełnij dane adresowe. 

 



 
 

 

 

 

16. W przypadku praktyki na wezwanie (95), (96) wpisz dane dotyczące adresu 

przyjmowania wezwań oraz miejsca przechowywania dokumentacji medycznej (jeżeli 

adres przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji jest taki sam jak adres 

korespondencyjny praktyki możesz użyć opcji „skopiuj adres praktyki”, która 

automatycznie przepisze wprowadzone wcześniej dane korespondencyjne). 



 
 

17. Aby zmienić lub usunąć istniejący adres edytuj lub usuń przy odpowiednim adresie. 

Jeśli prowadzisz dwa rodzaje praktyk np. (93) i (95) i chcesz zrezygnować z prowadzenia 

określonego rodzaju praktyki np. (95), usuń najpierw  dane dotyczące adresu miejsca 

udzielania świadczeń dla tej praktyki w zakładce „Adresy”, a następnie powróć do 

zakładki „Praktyka” i odznacz kwadrat przy praktyce nr (95). 

 

 



18. Po wypełnieniu danych adresowych naciśnij „Dalej”. 

 

19. Dodaj załączniki do wniosku w postaci skanów wymaganych dokumentów. Do dokonania 

zmian  w rejestrze wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów: 

 

• w przypadku zmiany danych dotyczących imienia i nazwiska skan stron 

zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, na których znajdują się adnotacje 

urzędowe o zmianie imienia lub nazwiska oraz skan wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej z naniesionymi zmianami danych – wydruk do pobrania 

ze strony Ministerstwa Gospodarki www.firma.gov.pl (wybierz wyszukiwarka 

przedsiębiorstw – podajemy swój NIP, gdy pojawi się imię i nazwisko lub nazwa 

naszej firmy klikamy w nią i wtedy uwidoczni się wpis, który należy 

wydrukować). 

 

• W zmianach polegających na dopisaniu praktyki specjalistycznej skan dyplomu 

specjalizacji. 

 

• W przypadku zawieszenia działalności leczniczej skan wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej z adnotacją o zawieszeniu działalności gospodarczej – 

wydruk do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki wydruk do pobrania ze 

strony Ministerstwa Gospodarki www.firma.gov.pl (wybierz wyszukiwarka 

przedsiębiorstw – podajemy swój NIP, gdy pojawi się imię i nazwisko lub nazwa 

naszej firmy klikamy w nią i wtedy uwidoczni się wpis, który należy 

wydrukować). 

• W przypadku wszystkich zmian- skan potwierdzenia wniesienia opłaty za zmianę 

wpisu w rejestrze w wysokości 49,00 zł  (konto: ING 0/Katowice: 87 1050 1214 

1000 0007 0006 0734 z dopiskiem „opłata za zmianę wpisu do RPWDL, imię 

nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL”). 

 

W celu dodania załącznika, należy wskazać odpowiedni plik za pomocą przycisku „Dodaj 

plik”, w kolejnym kroku wybrać przycisk „Załaduj plik”, a następnie uzupełnić opis 

załącznika i wybrać opcję „Dodaj”. Dodany załącznik pojawi się na liście załączników. 

Należy pamiętać, aby każdy dodawany załącznik miał inną nazwę. 

 

Maksymalna wielkość pliku wynosi 5 MB. 

 

 

 

http://www.firma.gov.pl/
http://www.firma.gov.pl/


 
 

20. Po dodaniu wszystkich załączników kliknij „Dalej” 

21. Następnie sprawdź czy wniosek podpisany jest Twoim imieniem i nazwiskiem, oraz 

wybierz Izbę, do której kierujesz wniosek. 

 
22. Następnie kliknij „Zakończ i zweryfikuj wniosek”. Aplikacja zweryfikuje czy wniosek 

został wypełniony prawidłowo. Jeśli tak to przeniesie dalej, 

a jeżeli nie wskaże rubryki, które należy poprawić. 

23. Po pomyślnej weryfikacji wniosku pojawi się kilka opcji do wyboru: 

a)  aby powrócić do edycji wniosku w celu jego poprawy lub zmiany  

niektórych danych naciśnij „Modyfikuj wniosek’, 

b)  aby podpisać wniosek i przesłać go do Izby wybierz „Podpisz wniosek  

profilem zaufanym ePUAP” albo „podpisz przy użyciu certyfikatu 

kwalifikowanego”. 

c.  aby zobaczyć treść wypełnionego wniosku kliknij „Wyświetl” 

d. jeśli nie chcesz wysyłać wniosku możesz usunąć wniosek kliknij  

„usuń wniosek” 



 

24. Wysyłanie i podpisywanie wniosku za pomocą ePUAP – aby podpisać wniosek za 

pomocą ePUAP wybierz „Podpisz wniosek profilem zaufanym ePUAP”, a następnie 

wybierz „Dalej” aby przenieść się do strony ePUAP. 

 

 



25. System przekieruje do strony ePUAP. Zaloguj się na swoje konto na 

      platformie ePUAP 

26. Następnie wybierz  „Podpisz profilem zaufanym” – wniosek o wpis do Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zostanie podpisany i nastąpi 

przekierowanie do rejestru, gdzie należy wybrać opcje „Wyślij wniosek”. 

27. Wniosek zostanie przesłany do Izby. Izba sprawdzi czy wniosek został właściwie 

wypełniony i czy załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek 

zostanie zweryfikowany jako poprawny nastąpi wpis zmian do rejestru oraz będą 

widoczne zmiany w księdze rejestrowej. Jeżeli ulegnie zmianie zaświadczenie 

zostanie ono przesłane na podany adres poczty elektronicznej. 

 
 

28. Jeżeli wniosek zostanie zweryfikowany jako niekompletny lub niepoprawnie 

wypełniony Izba zwróci wniosek i prześle wiadomość co należy poprawić lub uzupełnić – 

komunikat ten dostępny będzie w zakładce „dokumenty”. 



 
 

29. Aby poprawić wniosek i wysłać go ponownie do Izby należy wybrać „Wnioski 

zwrócone”, później „Przywróć wniosek do stanu roboczego a następnie „Modyfikuj 

wniosek” i wprowadzić wymagane zmiany. W tym celu postępuj w sposób opisany w 

punktach 9 – 28 niniejszej instrukcji. 

 
 

 


