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1. Założenie konta w systemie (RPWDL)Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą 
Aby założyć konto w systemie należy: 
1. Wejść na stronę internetową https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl wybieramy polecenie 
 Zaloguj się, system przekieruje nas na stronę https://eploz.ezdrowie.gov.pl 
 
2. Po prawej stronie u góry wybieramy zakładkę  ZAREJESTRUJ SIĘ (dotyczy osób, które 
nie mają konta w UEOZ (Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia). Konto takie mogą 
posiadać osoby, które rejestrowały się w SMK (System Monitorowania Kształcenia). 
Jeżeli osoba, zamierzająca otworzyć praktykę indywidualną posiada już konto w UEOZ, 
to należy się tylko zalogować. W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem 
proszę skorzystać z instrukcji zamieszczonej na stronie https://eploz.ezdrowie.gov.pl 
 

 
 

• Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na wskazany przez nas adres e-mail zostanie 
przesłany link aktywacyjny od logowanie@cez.gov.pl, który umożliwi dostęp do systemu 
z wykorzystaniem wcześniej wprowadzonego loginu i hasła. 

• Klikamy na przesłany link. 

 
2. Jeśli zakładamy działalność leczniczą po raz pierwszy: 
Zakładamy konto w systemie (patrz początek instrukcji). 
Logujemy się do systemu 
Wybieramy wniosek – „nowy wniosek - praktyka pielęgniarska”. 
Wypełniamy poszczególne zakładki: 
Dane praktyki 

https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
https://eploz.ezdrowie.gov.pl/
mailto:logowanie@cez.gov.pl


Miejsca udzielanych świadczeń (w przypadku działalności w przedsiębiorstwie prosimy 
skorzystać z wyszukiwarki wpisując nr REGON przedsiębiorstwa lub miejscowość i słowo z 
nazwy przedsiębiorstwa np. „szpital”… 
 
Ważne!!!  jest również wypełnienie rubryki Zakres udzielanych świadczeń np. 
Pielęgnacyjne, Lecznicze, Diagnostyczne itd. wpisujemy obok Tak lub Nie, np. lecznicze 
- tak, diagnostyczne – tak itd. rubryk tych nie zostawiamy pustych!!!!. 
 
Dołączamy skany załączników: 

• Prawo wykonywania zawodu (dodatkowo strony, na których są adnotacje), 

• Zaświadczenia wykluczające 5-letnią przerwę w wykonywaniu zawodu w okresie ostatnich 
6-lat (aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem stanowiska, lub świadectwo 
pracy), 

• Wpis z CEiDG o zarejestrowanej działalności, 

• Oświadczenie składającego o tym do kiedy była umowa o pracę, a od kiedy będzie umowa 
kontraktowa, 

• Dyplom specjalizacji – w przypadku praktyki specjalistycznej 

• Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do RPWDL, która w 2022 r. wynosi 118 zł, zmiana 
wpisu dla osób, które dokonują jego zmiany wynosi 59 zł na konto OIPiP w Jeleniej Górze 
(Santander Bank 05109019260000000514005081). 
 
Przechodzimy do zakładki „INFORMACJE DODATKOWE” i ją wypełniamy – klikamy 
„ZAKOŃCZ I ZWERYFIKUJ WNIOSEK”, wybieramy „PODPISZ elektronicznie”, następnie 
wybieramy podpis za pomocą PROFILU ZAUFANEGO” - klikamy zielony prostokąt w 
prawym górnym rogu z napisem „PRZEJDŹ” – system przekierowuje nas na stronę epuap 
– logujemy się na konto epuap, potwierdzamy chęć podpisania dokumentu, wpisujemy kod 
autoryzacyjny przesłany jako SMS i zatwierdzamy, dokument zostaje podpisany – 
automatycznie zostajemy przekierowani na stronę RPWDL, klikamy „WYŚLIJ ” pojawia się 
informacja „wniosek został wysłany”, możesz go podejrzeć w zakładce „wnioski wysłane”. 
 
W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny jest odsyłany przez organ rejestrowy jako „do 
uzupełnienia” , wtedy trafia do zakładki „wnioski zwrócone”, należy go uzupełnić, poprawić 
i wysłać ponownie. 
 
KODY PRAKTYK: 
93 - praktyka wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego (szpital, przychodnia, placówki 
medyczne) 
94- specjalistyczna praktyka wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego 
95 – praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, 
96- specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania 
97 – grupowa praktyka, 
98 - praktyka we własnym gabinecie, 
99- specjalistyczna praktyka we własnym gabinecie. 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
Uwaga dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia OC 

• Każda osoba wykonująca działalność leczniczą musi pamiętać o obowiązkowym 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 
poz. 1729): 

• Kwoty gwarancyjne: 150 000 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, 30 000 EUR 
w odniesieniu do jednego zdarzenia 

• Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia 
wykonywania działalności leczniczej.  



 
W/w ubezpieczenie jest ubezpieczeniem obowiązkowym i dotyczy tylko 

pielęgniarek i położnych, które będą wykonywały pracę w formie indywidualnej praktyki 
pielęgniarskiej lub położniczej.  
Ubezpieczenia OC, które posiadają pielęgniarki i położne zatrudnione na umowę o 
pracę, zlecenie itd. jest ubezpieczeniem dodatkowym i nie wchodzi w zakres 
wymaganego ubezpieczenia dla osób zatrudnionych w ramach swojej działalności.  

 
 
Jak założyć profil zaufany: 

• Wejdź na epuap.gov.pl. 

• Kliknij Zarejestruj się. 
• Wypełnij krótki formularz. 
• Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który 

musisz potwierdzić. 
• Zaloguj się na założone konto. 
 
• Istnieje też możliwość założenia profilu zaufanego poprzez konto bankowe 

(elektroniczne) w wybranych bankach. W tym celu należy zalogować się na stronę 

banku, w którym posiadamy konto, wybrać zakładkę e-urząd, odszukać profil zaufany 

i kliknąć Utwórz profil zaufany, dalej postępujemy według wskazówek. 

Wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP w odróżnieniu od podpisu elektronicznego nie 
wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. 
 


