
KOMUNIKAT 

 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

 

Uprzejmie informujemy, że od  dnia  2020-12-01 nastąpiła zmiana domeny : 

REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LENICZĄ  (RPWDL ). 

 

W związku z tym adres www. RPWDL –  

zamiast https://rpwdl.csioz.gov.pl/ będzie 

        następujący: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/. 

  

Dodatkowo, zmianie uległ również adres e-mail do Administratora Technicznego- 

- aktualny adres e-mail jest następujący: rpwdl@cez.gov.pl   
  

KONTAKT TELEFONICZNY – infolinia  techniczna – WARSZAWA  

Tel. 22 /19457 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/
https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
mailto:rpwdl@cez.gov.pl
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PRAKTYKA ZAWODOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH- ZASADY 

Działalność lecznicza pielęgniarki i położnej może być wykonywana w formie:  

1. 

 -jednoosobowej działalności gospodarczej –jako  indywidualna praktyka      

pielęgniarki/położnej (kod 98) 

 

 -indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu 

wezwania (kod 95) 

 

 indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej (kod 99) 

 

 indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w 

miejscu wezwania   (kod 96) 

 

 -indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie 

leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 

ten zakład (kod 93) 

 

 -indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie 

w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład (kod 94) 

2. 

 spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa 

praktyka pielęgniarek/położnych 

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem 

podmiotu leczniczego. (art. 5 ust 3 ustawy o działalności leczniczej  ) 

Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w formie indywidualnej/ 

specjalistycznej/ grupowej praktyki zawodowej jest określona w ustawie jako 

podmiot wykonujący działalność leczniczą. 
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Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej 

jako indywidualną/specjalistyczną praktykę jest obowiązana spełniać 

następujące warunki: 

  posiadać prawo wykonywania zawodu;  

 nie może być: 

1. zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w 

wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie 

przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o 

samorządzie pielęgniarek i położnych 

2. pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym 

orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu a 

zastosowanym środkiem zapobiegawczym; 

3. nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres 

dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o 

wpis 

4. dysponować pomieszczeniem i urządzeniami zgodnie z art.22ustawy , 

wyposażonym  w aparaturę i sprzęt medyczny  

5. uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 

6. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy . 

7. w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki posiadać 

specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej 

dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;  

8. posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych 

świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta  

[w miejscu wezwania];  

9. wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania 

dokumentacji medycznej [w miejscu wezwania]. 

 



3 
 

 

 

 

Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej 

jako grupowa praktyka jest obowiązana spełniać następujące warunki: 

        [pielęgniarki/położne muszą być wspólnikami lub partnerami spółki]  

1.posiadać prawo wykonywania zawodu; 

             2. nie może być:  

 zawieszona w prawie wykonywania   określonych czynności zawodowych 

na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub 

przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych;  

 pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym 

orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo 

zawieszenia w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem 

zapobiegawczym;  

 nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres 

dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o 

wpis; 

 dysponować pomieszczeniem i urządzeniami odpowiadającym 

wymaganiom określonym w art. 22 ustawy o działalności leczniczej   

 zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

określonym w art. 25 ustawy o działalności leczniczej  

 uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji  Informacji o działalności 

gospodarczej–osoby wykonujące działalność indywidualną i wspólnicy 

spółki cywilnej lub wpis str. 3 do Krajowego Rejestru Sądowego – spółka 

jawna lub partnerska.  

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

INDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKŁADZIE 

LECZNICZYM NA PODSTAWIE UMOWY Z PODMIOTEM LECZNICZYM 

PROWADZĄCYM TEN ZAKŁAD. 

Pielęgniarka/położna prowadząc taką praktykę musi spełniać następujące 

warunki:  

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;  

2) nie może być:  

 zawieszona wprawie wykonywania zawodu   określonych czynności 

zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej 

lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych 

 pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym 

orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo 

zawieszenia w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem 

zapobiegawczym;  

 nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres 

dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o 

wpis;  

 uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 

 zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 

 w przypadku specjalistycznej praktyki posiadać specjalizację w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie 

w ochronie zdrowia.  

Wykonując praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z 

podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład nie można wykonywać 

działalności poza miejscem określonym dla zakładu leczniczego . 

 Działalność leczniczą w formie indywidualnej/specjalistycznej/grupowej 

praktyki pielęgniarki/położnej można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru 
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podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którą prowadzi Okręgowa 

Rada Pielęgniarek i Położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki.  

Wpis do rejestru musi być dokonany w terminie 30 dni od złożenia wniosku. 

Jeżeli nie dokonano wpisu wciągu 40 dni,  wnioskodawca może  rozpocząć  

działalność po  uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organ, który nie 

dokonał wpisu. 

 Opłata za wpis wynos  104,00 zł  w 2020  roku.  

 Każda zmiana w rejestrze 52 ,00  zł w 2020 roku .  

Pielęgniarka/położna ubiegająca  się o  zaświadczenie o wpis do rejestru 

podmiotów  wykonujących działalność leczniczą w OIPiP w Gdańsku musi 

złożyć wniosek o wpis do  rejestru w formie elektronicznej poprzez Rejestr 

Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą (rpwdl.csioz.gov.pl)i dołączyć 

do niego skany dokumentów:  

 dowód opłaty za wpis do rejestru  

 zaświadczeni o odprowadzaniu składek członkowskich do Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  

 -zaświadczenie o zatrudnieniu  wykluczające  5 letnia  przerwę w 

wykonywaniu zawodu  w okresie  ostatnich 6-lat ( aktualne 

zaświadczenie o zatrudnieniu  ze wskazaniem  stanowiska lub 

świadectwo pracy ) 

 dyplom uzyskania tytułu -Specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa/położnictwa ( w przypadku zakładania praktyki 

specjalistycznej ) 

 Prawo wykonywania  zawodu –( dodatkowo strony  , na których są 

adnotacje  
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INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 –15 lipca 2016 r. nie ma obowiązku do wniosku składanego przez każdą 

praktykę zawodową dołączania i aktualizowania polisy OC w RPWDL  

Uwaga dotycząca obowiązkowego OC :  

Każda osoba wykonująca działalność leczniczą  musi pamiętać o obowiązku 

ubezpieczeniu  odpowiedzialności cywilnej(OC ) podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą  - Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 

22.12.2011 r  

-kwoty gwarancyjne: 

                              150 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń 

                             30 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia  

-Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym 

dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej 

-Polisy nie przedstawiamy w OIPIP  , nie ma też możliwości  wpisania jej do 

księgi rejestrowej  
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INFORMACJE DODATKOWE :  

 oraz nie ma obowiązku do wniosku składanego przez praktykę zawodową 

wykonywaną w gabinecie (kod 98 i 99 ) dołączania opinii Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej 

  Od dnia 07 listopada 2015 r. osoby, które zamierzają założyć praktykę 

zawodową nie muszą legitymować się stażem zawodowym 2 lat. 

 

 Osoby prowadzące indywidualne i grupowe praktyki mają obowiązek 

składania sprawozdań statystycznych MZ wg programu badań 

statystycznych. 

Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące  można znaleźć 

na stronie internetowej pod adresem: 

www.ezdrowie.gov.pl dalej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia: strona główna -> statystyka -> formularze -> formularze statystyczne 

Ministerstwa Zdrowia  

 (formularze dla praktyk zawodowych, które podpisały umowę z NFZ -> 

MZ 06 i MZ 11  

 oraz formularze dla praktyk zawodowych, które podpisały umowę 

kontraktową z podmiotem leczniczym -> MZ 88 i MZ 89 ). 

 W razie pytań dotyczących sprawozdawczości proszę kontaktować się z 

Urzędem Wojewódzkim – Wydziałem Zdrowia – Pomorskiego Centrum 

Zdrowia Publicznego pod numerami telefonów:  

dla formularzy MZ 06 i MZ 11 -> tel. 58 307 71 83  

dla formularzy MZ 88 i MZ 89 -> tel. 58 307 71 82 


