
Rejestracja podmiotu leczniczego 

Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru można złożyć wyłącznie w postaci 

elektronicznej, zakładając konto użytkownika na stronie: http://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ 

Wniosek musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem 

zaufanym ePUAP (można założyć na stronie https://epuap.gov.pl). 

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji należy zwrócić się do GUS o 14 znakowy numer 

regon dla zakładu leczniczego. Nazwa zakładu nie może być taka sama jak nazwa podmiotu.  

Do wniosku, poprzez zakładkę załączniki prosimy załączyć potwierdzenie uiszczenia 

opłaty za wpis do rejestru.  

Wniosek powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu 

(właściciel, wspólnik spółki cywilnej uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, członek 

zarządu spółki prawa handlowego uprawniony do jednoosobowej reprezentacji). 

W przypadku podpisywania wniosku przez inne osoby, konieczne jest dołączenie, (poprzez 

zakładkę załączniki) pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu. 

Podmiot leczniczy powinien spełniać wymagania określone w art. 17 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj.: 

− posiadać pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym  

w art. 22 ustawy o działalności leczniczej i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  

26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

− stosować wyroby medyczne zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  

o wyrobach medycznych,  

− zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód 

medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, 

− zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie określonym  

w art. 25 ustawy o działalności leczniczej. 

Poza tym, podmiot leczniczy powinien posiadać regulamin organizacyjny opracowany  

w oparciu o art. 24 ustawy. 

Podmiot leczniczy nie może rozpocząć działalności przed uzyskaniem wpisu do rejestru. 
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Skutki prawne wpisu do rejestru 

Podmiot leczniczy wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi 

prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia 

ich powstania.  

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem, organ prowadzący 

rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność 

leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji 

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.  

 


