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Przedmiot sprawy Uzyskanie wpisu do rejestru lub wpisu zmian w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego

Kogo dotyczy?

 przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców we 
wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, 
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 jednostek budżetowych, w tym państwowych jednostek budżetowych 

tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadających w strukturze organizacyjnej 
ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 
55 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych,

 instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy o instytutach 
badawczych,

 fundacji i stowarzyszeń, których celem statutowym jest wykonywanie zadań 
w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności 
leczniczej,

 jednostek organizacyjnych stowarzyszeń posiadających osobowość prawną,
 osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

 jednostek wojskowych, w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą.

Co przygotować?

 Bezpieczny podpis elektroniczny, tj:
 profil zaufany ePUAP, na platformie: pz.gov.pl
 lub certyfikat kwalifikowany.

 Założyć konto na stronie internetowej: rpwdl.csioz.gov.pl.
 Uzyskać w Urzędzie Statystycznym 14-znakowy numer REGON dla zakładu 

leczniczego.
 Dokonać opłaty za wpis do rejestru lub wpis zmian w rejestrze. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? Wniosek można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej.

Jak wypełnić 
dokumenty? Należy wypełnić wszystkie pola w poszczególnych zakładkach wniosku. 

Ile muszę zapłacić?

Opłata za wpis do rejestru wynosi 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, 
w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego 
w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru. Zmiana wpisu w rejestrze podlega 
opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty za wpis w rejestrze. Aktualne wysokości 
opłat i numer konta do wpłaty można sprawdzić na stronie Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
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Kiedy złożyć 
dokumenty?

Składając wniosek o wpis do rejestru podmiot leczniczy jest zobowiązany spełniać 
następujące warunki:
 posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom 

odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu 
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wymagania dotyczą w szczególności 
warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych,

 posiadać wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby 
medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, aktywne wyroby medyczne do implantacji oraz systemy lub 
zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami 
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

 zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące 
zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w 
odrębnych przepisach,

 zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
leczniczego.

Gdzie załatwię 
sprawę?

Za pośrednictwem strony internetowej rpwdl.csioz.gov.pl.  Informacje można 
uzyskać w Świętkrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Polityki Społecznej i 
Zdrowia, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, piętro VI, pokój 650.

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Sprawę można załatwić wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: 
rpwdl.csioz.gov.pl.

Co zrobi urząd?

Po rozpatrzeniu wniosku podmiot leczniczy otrzyma elektroniczne zaświadczenie 
o wpisie do rejestru na adres e-mail podany we wniosku.
W przypadku, gdy wniosek będzie wymagał korekty, zostanie on zwrócony, 
a wnioskodawca zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 7 
dni od daty złożenia wniosku.

Jaki jest czas 
realizacji?

Wpis do rejestru jest dokonywany w terminie 30 dni od dnia wpływu prawidłowego 
wniosku wraz z oświadczeniem.

Jak się odwołać?

W postępowaniu administracyjnym o wpis lub wpis zmian zakończonym wydaniem 
zaświadczenia nie przysługuje środek odwoławczy.
Odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia można wnieść w przypadku 
gdy postępowanie zakończy się wydaniem decyzji  o odmowie wpisu lub odmowie 
wpisu zmian.
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Informacje 
dodatkowe

Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru.
Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści: 
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie 
objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej;
3) nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów 
leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, 
a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
4) nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie 
wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.”.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
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