
Od 1 kwietnia 2013 r. rejestracja oraz aktualizacja danych indywidualnych praktyk 
pielęgniarek/położnych odbywa się na www.rpwdl.csioz.gov.pl tylko w formie elektronicznej  

 

REJESTRACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ:  

1. Założyć działalność gospodarczą (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej CEIDG);  
2. Uzyskać numer REGON; 
3. Założyć profil zaufany (e-puap);  
4. Wykupić polisę obowiązkowego Ubezpieczenie OC dla indywidualnej praktyki –

pielęgniarki/położnej (sumy gwarancyjne: 30000 euro na jedno zdarzenie, 150000 euro na 
wszystkie zdarzenia) 

5. Na www.rpwdl.ezdrowie.gov.pl należy założyć i aktywować konto (należy posiadać adres e-
mail);  

6. Wypełnić wniosek, który należy podpisać profilem zaufanym (patrz: „Proces zakładania profilu 
zaufanego”)  

Do wniosku w systemie RPWDL załączamy:  

• Kserokopię dokonanej wpłaty na konto OIPiP w Tarnowie za wpis w kwocie 134,00 zł, 
• W przypadku praktyki specjalistycznej kserokopię dyplomu specjalizacji. 

 

Wniosek podpisany profilem zaufanym  wraz z kompletem dokumentów przesłany zostaje za pomocą 
systemu  do OIPiP w Tarnowie.   

Na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy zostaje przesłane zaświadczenie. 

Jeśli w przesłanej dokumentacji są błędy bądź brakuje załączników, ewentualnie wniosek nie został 
podpisany profilem zaufanym zostaje niezwłocznie odesłany do uzupełnienia. 

OIPiP  w  Tarnowie nie rozpatruje i nie przesyła wniosków oraz zaświadczeń w formie papierowej. 
Rejestracja praktyki i aktualizacja danych objętych wpisem odbywa się w formie elektronicznej 

 

 

UBEZPIECZENIE OC 

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej minister 
właściwy do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna sumę 
gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 
niezgodnego  
z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293, poz. 1729) ustalona została kwota obowiązkowego ubezpieczenia OC  
w wysokości: 



– 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej 
działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka 
pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu 
wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna 
specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna 
praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie 
umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem; 

– 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej 
działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa 
praktyka pielęgniarek lub położnych. 


