Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września
2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach
dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz.
1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru
i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej,
z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18
września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu
zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz.
565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków
w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów
Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.
Aby złożyć wniosek o wpis do RPWDL lub zmianę danych objętych tym rejestrem należy
złożyć wniosek za pomocą aplikacji na stronie: www.rpwdl.csioz.gov.pl i podpisać go tzw.
Bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Bezpieczny podpis elektroniczny – jest narzędziem służącym do elektronicznego
podpisywania dokumentów. Bezpieczny podpis elektronicznym 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. Koszy wydanie to około 350 zł przy wydaniu podpisu po raz
pierwszy z okresem ważności na 2 lata i około 160 zł opłaty za jego odnowienie po upływie
okresu ważności.
Profil zaufany ePUAP – jest narzędziem służącym do podpisywania dokumentów
skierowanych do organów administracji publicznej. Założenie profilu zaufanego jest
bezpłatne. 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.
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_Zakladanie Konta
2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP – wniosek o profil zaufany.
3. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub
paszportem do jednego z punktów potwierdzających tożsamość, których lista dostępna
jest na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP
Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP.

1. Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
- CEIDG.
2. Wykupienie polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC: 30.000 euro na jedno
zdarzenie i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia.
3. Dokonanie opłaty za wpis do rejestru RPWDL lub za zmianę wpisu w RPWDL na nr
konta ING 0/Katowice: 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734. W treści „wpis
indywidualnej/grupowej praktyki” lub „zmiana wpisu indywidualnej/grupowej
praktyki pielęgniarki/położnej”. Wysokość opłaty zgodnie z art. 105 ust. 1 i 2 ustawy
o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Dz. U.2018.2190.
4. W przypadku prowadzenia praktyki w gabinecie – dysponować pomieszczeniem,
w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt
medyczny.
5. Założenie konta na platformie RPWDL – www.rpwdl.csioz.gov.pl
6. Wypełnienie i przesłanie wniosku poprzez stronę internetową RPWDL do Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Do złożenia wniosku o wpis lub zmianę praktyki za pomocą aplikacji RPWDL niezbędne jest
posiadanie aktywnego konta użytkownika.

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”.

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.

II.

Zakładanie praktyki po raz pierwszy:

Wybierz z zakładki „Wnioski”- ”Nowy wniosek praktyka pielęgniarek i położnych”.

W zależności od rodzaju praktyki wybierz wniosek o rejestrację praktyki indywidualnej lub
grupowej.

Wypełnianie wniosku jest podzielone na 5 części (jak niżej):

Po wypełnieniu wymaganych danych na samym dole każdej z zakładek są dwie opcje:
„dalej” – przejście do następnej zakładki
„wstecz” – przejście do poprzedniej zakładki.
Ponadto w prawej górnej części są dostępne 2 opcje”

„Wyjdź bez zapisywania”
„Zapisz i wyjdź”
Zapisz i wyjdź”– podobnie jak w przypadku „Zakończ” - zakończenie wpisywania wniosku
bez przechodzenia do kolejnej zakładki. Tę opcję można uruchomić tylko
w sytuacji gdy są wypełnione wymagane pola. Wniosek zostanie zachowany jako „Wniosek
roboczy” do jego późniejszego uzupełnienia.
Wypełnij rubryki dotyczące danych osoby prowadzącej praktykę, danych zawodowych oraz
adresowych.
Wszystkie wymagane pola muszą zostać wypełnione
Następnie zaznacz rodzaj praktyki. W przypadku rejestracji dwóch
rodzajów praktyki np. (93) w zakładzie podmiotu leczniczego i (95) wyłącznie
w miejscu wezwania należy zaznaczyć oba rodzaje. W przypadkach praktyki specjalistycznej
należy obok rodzaju praktyki wpisać odpowiednia specjalizację.
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych rubryk naciśnij „DALEJ”

Następnie dalej adresy miejsc w których będą udzielane świadczenia. Kliknij „Dodaj adres i
zakres świadczeń”

Wybierz rodzaj praktyki dla której podajesz miejsce udzielania świadczeń, następnie
wybierz rodzaj działalności leczniczej i wypełnij pola dotyczące rodzaju świadczeń
wpisując „TAK” lub „NIE”

Poniżej wpisz dane dotyczące adresu udzielania świadczeń. W przypadku praktyki
w zakładzie podmiotu leczniczego (93), (94) zaznacz „Adres miejsca udzielania świadczeń w
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego” a następnie wypełnij dane dotyczące nr REGON,
nazwy i adresu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (dla ułatwienia znalezienia
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego możesz skorzystać z dostępnej wyszukiwarki „znajdź
przedsiębiorstwo” gdzie wpisując 14-cyfrowy nr REGON przedsiębiorstwa wyszukasz jego
szczegółowe dane.
W przypadku praktyki w gabinecie (98), (99) zaznacz „Adres miejsca udzielania świadczeń
w pomieszczeniu” i wypełnij dane adresowe

W przypadku praktyki wyłącznie w miejscu wezwania (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 do
korespondencji możesz użyć opcji „skopiuj adres praktyki”.

Po wypełnieniu danych adresowych naciśnij „Dodaj” a następnie „Dalej”

Dodaj załączniki do wniosku w postaci skanów wymaganych dokumentów. Do rejestracji
wymagane przedstawienie następujących dokumentów:
1) Skan potwierdzenia wniesienia opłaty za wpis
2) W przypadku praktyki specjalistycznej skan dyplomu specjalizacji.

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.
Uwaga: maksymalna wielkość pliku wynosi 5 MB

Po dodaniu wszystkich załączników kliknij „Dalej”
Następnie sprawdź czy wniosek podpisany jest Twoim imieniem i nazwiskiem, oraz
wybierz Izbę, do której kierujesz wniosek.

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.
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 klikając „Usuń wniosek”

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.

System przekieruje do strony ePUAP. Zaloguj się na swoje konta na platformie ePUAP.
Następnie wybierz „Podpisz profilem zaufanym” - wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą zostanie podpisany i nastąpi przekierowanie do strony
rejestru, gdzie należy wybrać opcję „Wyślij wniosek”.
Wniosek zostanie przesłany do Izby. Izba sprawdzi czy wniosek został właściwie wypełniony
i czy załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli Wniosek zostanie
zweryfikowany przez Izbę jako poprawny nastąpi wpis do rejestru a zaświadczenie o wpisie
wysłane będzie na podany we wniosku adres poczty elektronicznej oraz dostępne będzie na
koncie w zakładce „zaświadczenia praktyk pielęgniarek i położnych”.

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”.

Aby poprawić wniosek i wysłać go ponownie do Izby należy wybrać opcję „Wnioski
zwrócone”, później „Przywróć wniosek do stanu roboczego”, a następnie „Modyfikuj
wniosek” i należy wprowadzić wymagane zmiany. W tym celu postępuj w sposób opisany od
początku niniejszej i instrukcji.

W przypadku problemów z obsługą systemu RPWDL można kontaktować się z
Administratorem Technicznym Systemu na adres email: rpwdl@csioz.gov.pl lub pod
numerem telefonu: 19 457 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00.

JAK WYGLĄDA PROCES PRZEKAZANIA WNIOSKU PRZEZ ORGAN
REJESTROWY DO UZUPEŁNIENIA?
Jeśli pracownik Organu Rejestrowego zauważy braki we wnioski bądź niepoprawne dane,
wówczas napisze stosowny dokument, który może podpisać. Następnie przekazuje go wraz z
wnioskiem do uzupełnienia.
Wiadomość o tym, że wniosek został przekazany do uzupełnienia, przychodzi na skrzynkę
mailową podaną przy rejestracji.
Petent po zalogowaniu się do aplikacji znajdzie ten wniosek na zakładce "Wnioski
zwrócone". Aby zapoznać się z treścią dokumentu z informacjami co poprawić we wniosku,
należy kliknąć na zakładkę "Dokumenty". Jeśli nie znajduje się on tu jeszcze, należy kliknąć
na zakładkę "Komunikaty" i w podglądzie otrzymanego komunikatu podpisać Urzędowe
Poświadczenie Dostarczenia (UPD).
Po wykonaniu tej czynności dokument będzie widoczny w zakładce „Dokumenty”.
Dla zwróconego wniosku należy wykonać kolejno akcje: Wybierz - > Przywróć do stanu
"roboczy" - > modyfikuj wniosek i nanieść stosowne zmiany. Następnie należy go podpisać i
ponownie wysłać poprzez stronę internetową Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą (RPWDL) do Organu Rejestrowego, tj. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach.
Wówczas na zakładce z zaświadczeniami pojawią się dwa kolejne poświadczenia UPP i UPO.

