
Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku o wpis zmian do 
księgi rejestrowej lub złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru.

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wszystkie wnioski o wpis, zmianę lub wykreślenie z Rejestru 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą można składać tylko w formie 
elektronicznej.

Aby można było złożyć wniosek w formie elektronicznej należy posiadać profil zaufany lub 
certyfikat kwalifikowany.

Wniosek o profil zaufany można złożyć na stronie www.ePUAP.gov.pl.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

• zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),

• wypełnić wniosek o założenie profilu

• udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Lista punktów potwierdzających profil zaufany dostępna jest na stronie:www.ePUAP.gov.pl

• Utworzenie konta użytkownika na stronie rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce ZAREJESTRUJ.

W przypadku, gdy użytkownik nie ma konta w systemie, należy je założyć tutaj.

http://www.ePUAP.gov.pl
http://www.ePUAP.gov.pl


Następnie należy dokonać aktywacji linku, który przyjdzie na wskazany przy zakładaniu 
konta RPWDL adres poczty elektronicznej.

• Po utworzeniu konta należy wystąpić o uzyskanie uprawnień do swojej księgi 
rejestrowej. Więcej informacji na ten temat znaleźć można po zalogowaniu się do 
Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych w zakładce "Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg 
rejestrowych?".

Poprawnie wypełniony wniosek o nadanie uprawnień można wysłać do Organu Rejestrowego 
np. faxem (071 340 63 89), drogą elektroniczną, pocztą lub złożyć osobiście.
Po wysłaniu wniosku o nadanie uprawnień, Organ Rejestrowy nadaje Petentowi uprawnienia 
do księgi. System informuje o tym Petenta na trzy sposoby:
A. Zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej informacja o nadaniu uprawnień do 
księgi rejestrowej wraz z numerem tej księgi.
B. W zakładce z zaświadczeniami widoczne jest zaświadczenie do księgi
C. Po wejściu w zakładkę „Nowy wniosek” jest możliwość utworzenia wniosku o zmianę dla 
księgi.

Po uzyskaniu uprawnień do księgi rejestrowej można składać wniosek o 
zmianę lub o wykreślenie.

• W celu złożenia wniosku o wpis zmian lub wykreślenie należy wejść na stronę 
rpwdl.csioz.gov.pl i wybrać aplikacji dla podmiotów leczniczych (wpisać login i hasło)



• Po zalogowaniu się do aplikacji klikamy na zakładkę "Nowy wniosek" i dla wybranej 
księgi wybieramy akcję "W niosek o zm ianę” lub odpowiednio "W niosek o wykreślenie".

W przypadku składania wniosku o wpis zmian dotyczący wyłącznie zgłoszenia polisy 
OC, należy wybrać wniosek o wpis zmian. Następnie w zakładce (2) Akredytacje 
i ubezpieczenia dodać nowe ubezpieczenie. Należy wskazać zakres ubezpieczenia , sumę 
gw arancyjną oraz okres ubezpieczenia wynikający z zaw artej polisy.
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• We wniosku o wpis zmian dotyczącym innych danych niż polisa OC nanosimy wszystkie 
potrzebne zmiany i dodatkowo weryfikujemy zawartość każdej z zakładek wniosku. 
W zakładce "Załączniki" należy dodać dowód opłaty za zmianę wpisu lub wykreślenie 
oraz inne dokumenty niezbędne do złożenia kompletnego wniosku.

W niosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie zgłoszenia polisy OC 
jest wolny od opłat.

Dale) Zakończ i zweryfikuj wniosek



• W zakładce „Informacje dodatkowe” wpisuje się imię, nazwisko i pełnioną funkcję oraz 
odznacza się Oświadczenie.
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Organ rejestrowy, do którego kierowany jest wniosek

Po wprowadzeniu w sz  u i jego weryfikacji klikamy na przycisk
"Zakończ i zweryfikuj wniosek" znajdujący się na każdej stronie wniosku.

Zostanie wyświetlona strona podsumowująca wniosek. Jeśli nie będzie na niej żadnych 
komunikatów błędów, to znaczy, że wniosek jest poprawnie wypełniony i możemy przejść do 
procesu podpisywania wniosku. Jeżeli na stronie podsumowującej wniosek zostaną 
wyświetlone komunikaty błędów, to należy powrócić do edycji wniosku i nanieść kolejne 
zmiany. W przypadku wystąpienia ostrzeżeń, można je zignorować, jeżeli dotyczą danych, co 
do których nie ma wątpliwości, że są prawidłowe.

• Po zweryfikowaniu wniosku można przejść do procesu podpisywania wniosku, 
wybierając stosowną akcję.

Na stronie wśród akcji mamy dwie dotyczące sposobu podpisywania wniosku: podpisanie 
wniosku przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego oraz podpisanie wniosku przy użyciu 
profilu zaufanego ePUAP.
Należy wybrać sposób podpisywania wniosku zgodny z posiadanym podpisem 
elektronicznym. W przypadku wybrania profilu zaufanego ePUAP zostaniemy przekierowani 
na platformę ePUAP, gdzie dokonujemy podpisu.
W przypadku certyfikatu kwalifikowanego, pojawiają się kolejno okienka przeprowadzające 
przez proces podpisu.
W aplikacji rpwdl.csioz.gov.pl udostępniono możliwość wielokrotnego podpisywania 
wniosków przez kilka osób dowolnym z rodzajów podpisów: profilem zaufanym ePUAP 
lub podpisem kwalifikowanym.
Po złożeniu podpisu wybieramy opcję "W yślij" i przesyłamy wniosek do Organu 
Rejestrowego.

UWAGA: Po podpisaniu wniosku można również m.in. przywrócić go do stanu roboczego 
(podpis zostanie usunięty).

Oświadczenie

'Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis/zmianę w rejestrze podmiotow 
*i0ykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawda. Znane mi są i 
spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym 
wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(Dz. U. Nr 112. poz. 654 z póżn. zm.).'

http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jsdia


Do wniosku w formie elektronicznej należy dołączyć następujące dokumenty:
• potwierdzenie dokonania opłaty za wpis zmian w rejestrze w kwocie -  206,50 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we W rocławiu

NBP O/O W rocław 

42 1010 1674 0000 7122 3100 0000 

Tytułem: „opłata za wpis (zmianę wpisu) do rejestru  podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą”

• Kopię polisy OC podmiotu leczniczego (w przypadku braku zgłoszenia ww. polisy)
• Inne dokumenty niezbędne do złożenia kompletnego wniosku

W niosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie zgłoszenia polisy OC jest 
wolny od opłat.

W przypadku składania wniosku o wykreślenie z rejestru: Decyzja o wykreśleniu z 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podlega opłacie skarbowej w kwocie 

10 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto:

Gm ina W rocław,

W rocław, pl. Nowy Targ 1/8,

PKO Bank Polski SA.

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 

tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru  podmiotów

wykonujących działalność leczniczą

Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do 
reprezentowania podmiotu leczniczego, według obowiązujących przepisów, przed złożeniem 
wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał pełnomocnictwa lub 
jego uwierzytelnioną kopię wraz z opłata skarbową (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 1282 z późn. 
zm.) w wysokości 17 zł płatna na konto Gm ina W rocław 
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.


