
Informacje dotyczące rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. 
 
Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru (art. 103 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm). 
 
Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 605) w celu 
 
uzyskania wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy złożyć 
 
wniosek w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. 
 
 
Składanie wniosków o wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze oraz o wykreślenie z rejestru 

odbywa się poprzez Aplikację Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

dostępną pod adresem https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/. 

 

Jeżeli wniosek zostanie podpisany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu 

leczniczego, należy, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-926 Łódź, 

ul. Piotrkowska 104 przesłać oryginał upoważnienia/pełnomocnictwa wraz z dokumentem 

potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej od upoważnienia/pełnomocnictwa. 

 

UWAGA! Podmiot wykonujący działalność leczniczą, 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 w ww. terminie 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. 

 

Opłaty 
 
 Za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą  – 
 

w wysokości 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, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – 542 zł. 
 

 Za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze – w wysokości 50% wskazanej powyżej opłaty 
 

za wpis do rejestru – 271 zł. 
 
Obowiązek wniesienia opłaty za wpis/ zmianę wpisu w rejestrze powstaje z chwilą złożenia 

wniosku. 
 
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy 
 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 
 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
 
NBP O/O w Łodzi nr 88 1010 1371 0097 0022 3100 0000 
 
tytułem: „opłata za wpis (lub zmianę wpisu) do rejestru” 
 
 

Opłaty skarbowe 

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) 

określa następujące kwoty opłaty skarbowej: 

 
 

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, 
 
10 zł za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru, 
 
5 zł za stronę odpisu lub wypisu z rejestru podmiotów leczniczych. 
 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie 

zaświadczenia, decyzji, odpisu lub wypisu lub złożenia dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa. 
 
Opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi, 
 
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 
 
GETIN BANK S.A. Nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 

opłata za ……………………………. 


