
PODMIOTY LECZNICZE

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka w starym Rejestrze
ZOZ

Aplikacja dla Podmiotów
Leczniczych

Aplikacja dla Organów
Prowadzących Rejestr Podmiotów
Leczniczych

PRAKTYKI LEKARZY 
I LEKARZY DENTYSTÓW

Wyszukiwarka

Aplikacja dla Praktyk Zawodowych

Aplikacja dla Okręgowych Izb
Lekarskich

PRAKTYKI PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH

Wyszukiwarka

Aplikacja dla Praktyk Zawodowych

Aplikacja dla Okręgowych 
Izb Pielęgniarek i Położnych

INNE

Księgi rejestrowe JRM

Wyszukiwarka numerów REGON

DO POBRANIA

Wniosek o wpis do rejestru

Wykaz przedsiębiorstw podmiotu
leczniczego

Wykaz jednostek organizacyjnych

Wykaz komórek organizacyjnych

Oświadczenie

CERTYFIKACJA

Odnów certyfikat KIR

Odnów certyfikat Certum

Odnów certyfikat Sigillum

KONTAKT

tel. 0 503 181 163

e-mail: rpwdl@asseco.pl

Szanowni Państwo, 
informujemy, że Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą znajduje się obecnie pod
następującem adresem strony internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl. Prosimy o niekorzystanie z rejestru
za pośrednictwem strony www.rejestrzoz.gov.pl

Informujemy, że w dniu 2012-08-30 roku zostały udostępnione następujące aplikacje:
1. Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych
2. Aplikacja dla Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów
3. Aplikacja dla Praktyk Zawodowych Pielęgniarek i Położnych

UWAGA ! Dotychczasowe hasła dostępu do wymienionych aplikacji utraciły swoją ważność. Jeżeli korzystali
już Państwo z jednej z wymienionych aplikacji, czyli posiadają login i hasło dostępowe, to będą musieli
Państwo zmienić dotychczasowe hasło. W tym celu prosimy o uruchomienie odpowiedniej aplikacji i w
momencie, kiedy pojawi się okno logowania, prosimy o kliknięcie akcji: Zapomniałeś hasła, kliknij tutaj. Po
podaniu w następnym oknie prawidłowego loginu zostanie do Państwa wysłany email z wygenerowanym
przez system nowym hasłem.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności
leczniczej oraz niektórych innych ustaw, uległ przedłużeniu do 31 grudnia 2012 roku termin dostosowania
podmiotów wykonujących działalność leczniczą do ww. ustawy (patrz art. 204 i 206 wskazanej ustawy). 

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt (w godzinach od 9:00 do 16:00) 
pod numerem telefonu: 503 181 163 lub na adres e-mail: rpwdl@asseco.pl.

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?
RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), umożliwiającym między innymi w ramach posiadanych funkcjonalności:

tworzenie wniosków:

o wpis podmiotu do rejestru

o wpis zmian w rejestrze

o wykreślenie podmiotu z rejestru

wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego

pobieranie zaświadczeń,

przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą
elektroniczną.

Aby skorzystać z systemu, użytkownik musi posiadać konto użytkownika i zalogować się.
Ponadto system umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wpisów podmiotów (i ich przedsiębiorstw) do rejestru
wg różnych kryteriów oraz przeglądanie ksiąg rejestrowych.

Rejestr Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą

Zrzut strony:   http://www.rejestrzoz.gov.pl/   <--kliknij na adresie


