
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH  DZIAŁALNOŚĆ 
LECZNICZĄ  http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/docs/RPWDL_InstrukcjaUzytkownika.pdf 
 

Od 01 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis/zmianę lub wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem 

elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego ePUAP (§ 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

29 września 2011 r. 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) 

Instrukcja składania wniosku w formie elektronicznej: 

1. Należy wejść na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:  

www.rpwdl.csioz.gov.pl 

2. W zakładce Aplikacja dla Praktyk Zawodowych zakładamy konto i je aktywujemy. 

3. Wypełniony wniosek należy potwierdzić elektronicznym podpisem lub za pośrednictwem 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): 

-  w tym celu należy się zalogować na stronie www.epuap.gov.pl i wypełnić wniosek                   

o założenie profilu zaufanego (to bezpłatna forma potwierdzenia tożsamości obywatela           

w systemach elektronicznej administracji). 

- po złożeniu wniosku trzeba udać się ze swoim dowodem osobistym do punktu potwierdzeń 

profilu zaufanego celem potwierdzenia podanych przy rejestracji danych. Wizyta w urzędzie 

jest jednorazowa. Po weryfikacji uzyskujemy dostęp do profilu zaufanego. 

 

Punkty potwierdzeń profilu zaufanego: 

 

Urząd Skarbowy w Pile ul. Kossaka  106 Piła 
ZUS Oddział w Pile ul. Drygasa 7 Piła 
Urząd Skarbowy w Chodzieży ul. Ofiar  Gór Morzewskich 1 Chodzież 
ZUS Inspektorat w Chodzieży ul. Mostowa 2 Chodzież 
Urząd Skarbowy w Złotowie Al. Piasta 25 Złotów 
ZUS Inspektorat w Złotowie Al. Piasta 37 Złotów 
Urząd Skarbowy w Czarnkowie ul. Pocztowa 4 Czarnków 
ZUS Inspektorat w Czarnkowie ul. Kościuszki 87 Czarnków 
Urząd Skarbowy w Wałczu ul. Kościuszki 4 Wałcz 
ZUS Inspektorat w Wałczu ul. Dąbrowskiego 11 Wałcz 
Urząd Skarbowy w Wągrowcu ul. Kościuszki 19A Wągrowiec 
ZUS Inspektorat w Wągrowcu ul. Przemysłowa 11 Wągrowiec 
 

Szczegółowe informacje na temat portalu ePUAP i profilu zaufanego na stronie: www.epuap.gov.pl 

 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/

