
 

Od 01.05.2012 r. rejestr praktyk prowadzony jest w formie elektronicznej na platformie 

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) 

https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ gdzie każda praktyka posiada założoną księgę rejestrową. 

Lekarz chcący zaktualizować dane w księdze rejestrowej swojej praktyki, chcący dokonać 

rejestracji bądź wykreślenia praktyki korzysta z powyższej strony internetowej używając 

swojego konta. 

Lekarze, którzy składali wnioski dot. praktyki po 1 kwietnia 2013 posiadają już założone 

konta w systemie RPWDL. Login można sprawdzić w swojej poczcie mailowej lub zadzwonić 

do ŚIL (Dział Prywatnych Praktyk tel. 32 60 44 220).  

 

Lekarze, którzy nie mają konta muszą założyć (zarejestrować) konta w systemie. W tym 

przypadku należy podać swoje dane i wymyślić login oraz hasło.  

https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPZ/Search?institutionType=L


 

Po wypełnieniu powyższego formularza rejestracyjnego przyjdzie link aktywacyjny na maila, 

należy w niego kliknąć i konto zostanie aktywowane.  

Po założeniu konta można rejestrować, dokonywać zmian i całkowicie wykreślić praktykę.  

W tym celu proszę zalogować się i z lewego menu wybrać „Utwórz wniosek praktyka 

lekarska”. 

 



Po wybraniu odpowiedniej opcji można wypełniać wniosek. 

 

 

Proszę wybrać odpowiedni rodzaj/rodzaje praktyki: 

93 – indywidulana praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym (bez specjalizacji), 

94 – indywidulana specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym 

- w przypadku udzielania świadczeń na podstawie umowy o świadczenie usług zdrowotnych z 

podmiotem leczniczym. 

95 – indywidulana praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania (bez specjalizacji), 

96 – indywidulana specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania 



- w przypadku wyjeżdżania do pacjenta do domu (ale nie w ramach pracy w zakładzie 

leczniczym), są to również wizyty w miejscach, które nie są innymi praktykami i zakładami 

leczniczymi. Działa głównie na zasadzie wezwania telefonicznego. 

98 – indywidulana praktyka lekarska (bez specjalizacji), 

99 – indywidulana specjalistyczna praktyka lekarska 

- w przypadku posiadania pomieszczenia (spełniającego wymogi zgodnie z ustawą  

o działalności leczniczej), w którym przyjmowani są pacjenci. 

Więcej informacji na temat zakresu świadczeń w ww. rodzajach praktyk można uzyskać 

kontaktując się Działem Prywatnych Praktyk. 

 

 

W kolejnej zakładce należy podać miejsca udzielania świadczeń w ramach praktyki lekarskiej. 

W przypadku wniosku o zmianę warto edytować adresy wcześniej wpisane w celu 

sprawdzenia poprawności i aktualizacji danych. Adresy miejsc udzielania świadczeń 



znajdujące się poza obszarem działania ŚIL należy zgłosić (wysłać wniosek) do izby 

obejmującej ten obszar. 

 

 

W przypadku praktyk wyłącznie w zakładzie leczniczym proszę skorzystać z przycisku „znajdź 

zakład leczniczy” w celu pobrania prawidłowych danych zakładu leczniczego. 



 

Otworzy się okienko wyszukiwania i pobierania danych zakładów leczniczych: 

 



Po wpisaniu wszystkich adresów udzielania świadczeń w ramach praktyki lekarskiej proszę 

kliknąć przycisk „dalej” aby przenieść się do zakładki „załączniki”. 

Tam proszę dodać potwierdzenie wpłaty za rejestrację lub zmianę praktyki. 

Opłata za wniosek o wpis do rejestru praktyk lekarskich wynosi 118,00 zł, natomiast 

opłata za wniosek o zmianę wpisu wynosi 59,00 zł. 

Konto Śląskiej Izby Lekarskiej ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice: 

Bank Śl. o/Katowice 12 1050 1214 1000 0022 0712 6737  tytułem opłata za 

rejestrację/zmianę praktyki (proszę podać również nazwisko imię). Za całkowite wykreślenie 

praktyki opłaty nie pobiera się. 

Dokumentem wymaganym do załączenia w zakładce „załączniki” może być również dyplom 

specjalizacji lub dokument potwierdzający zmianę nazwiska – w przypadku, kiedy  ten fakt 

nie był wcześniej zgłoszony w izbie. 

W przypadku lekarzy innych izb należy dodatkowo załączyć skan prawa wykonywania 

zawodu lekarza i dokument dotyczący zatrudnienia potwierdzający brak przerwy 

pięcioletniej w wykonywania zawodu (nie dotyczy lekarzy posiadających praktykę). 

 

Po dodaniu załączników proszę kliknąć „dalej” żeby przejść do ostatniej zakładki. 



 

Wniosek można wreszcie zatwierdzić do podpisu lub zapisać do roboczych w celu 

późniejszego powrotu do niego. Do podpisu używamy podpisu elektronicznego wykonując 

poniższe kroki. 

 



 

 

 



 

Po zalogowaniu na stronie profilu zaufanego należy kliknąć „podpisz podpisem zaufanym”. 

Po podpisaniu nastąpi przekierowanie do Systemu RPWDL i w celu wysłania wniosku proszę 

kliknąć WYŚLIJ.  

 

Po wysłaniu wniosku Administrator (ŚIL) sprawdza jego poprawność.  Zatwierdzenie 

następuje przez Prezydium ORL, wtedy wnioskodawca otrzymuje od RPWDL informację na 

maila  

o dokonaniu wpisu/zmiany w praktyce. 



W przypadku niepoprawności wniosku administrator odsyła wniosek na konto 

wnioskodawcy. UWAGA!  Odesłany wniosek będzie znajdował się w zakładce: "wnioski 

zwrócone", natomiast w zakładce "dokumenty" będzie podana przyczyna zwrotu 

wniosku. Najczęściej występujące nieprawidłowości powodujące zwrócenie wniosku 

to: brak załączonych dokumentów, niepoprawne nazwy zakładów leczniczych (często mylnie 

wpisywana jest nazwa podmiotu leczniczego lub nastąpiła zmiana nazwy), brak 

wypełnionych pól np. mail, telefon, wniosek skierowany do niewłaściwej izby (miejsca 

udzielania świadczeń należy zgłaszać do izby obejmującej obszarem to miejsce). 

Przypominamy, że lekarz posiadający praktykę lekarską obowiązany jest zgłaszać organowi 

prowadzącemu rejestr praktyk (Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach) wszelkie zmiany 

danych w terminie 14 dni od dnia ich powstania składając wniosek zgodnie z powyższymi 

wskazówkami.  

Działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania od 1 stycznia 2013 r. nie może 

być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakładach leczniczych (tj. min. 

ZOZ-ach, NZOZ-ach, SPZOZ-ach), do tego służy praktyka wyłącznie w zakładzie podmiotu 

leczniczego. W przypadku gdy w ramach praktyk stacjonarnych (98, 99) wykonywane są 

również świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w zakładach leczniczych, to 

każde takie miejsce należy wpisać do księgi rejestrowej praktyki. 

 


