
 

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 

medycznych (P2) 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem 

prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. W części publicznej Rejestru użytkownik 

może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym Podmiotów 

leczniczych, Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, Praktyk zawodowych pielęgniarek 

i położnych 

 

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi: 

 

 tworzenie wniosków: 

 wpis podmiotu do Rejestru; 

 wpis zmian w Rejestrze; 

 wykreślenie podmiotu z Rejestru; 

 wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej 

 pobranie zaświadczeń 

 przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych 

i wysłanych drogą elektroniczną 

 

 

Rejestr Aptek 

Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz 

Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie 

Rejestrem Aptek prowadzony jest przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty 

Farmaceutyczne zgodnie z art. 107 ustawy Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 z 

późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu 

systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 

Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek 

Szpitalnych i Zakładowych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1277). 

 

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej zwany w skrócie Rejestrem Hurtowni 

Farmaceutycznych prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie z art. 83 

ustawy Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w 

którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej (Dz.U. 2012 nr 

0 poz. 1118). Rejestr zawiera dane adresowe hurtowni i jej właściciela oraz numer zezwolenia. 

 



 

Rejestr Produktów Leczniczych 

Rejestr Produktów Leczniczych zawiera informacje o wszystkich produktach leczniczych 

przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Znaleźć tu można podstawowe informacje o produktach leczniczych, 

a także druki informacyjne. 

 

 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych zarejestrowanych na terenie RP, prowadzony jest przez Krajową 

Radę Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie art.8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., o diagnostyce 

laboratoryjnej (tj. Dz.U. 2014 poz. 174). Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych służy do wyszukiwania 

diagnostów laboratoryjnych na terenie RP. 

 

 

Rejestr Systemów Kodowania 

System Rejestr Systemów Kodowania służy do tworzenia i rejestrowania hierarchicznych systemów 

kodowania używanych w ochronie zdrowia. Procesy, zaimplementowane w systemie, związane 

z rejestracją systemów kodowania, są zgodne z normą PN-EN 1068:2005. Zasoby SRK dostępne są na 

Platformie Rejestrów Medycznych www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl w Rejestrze Systemów 

Kodowania. 

 

 

Centralny Rejestr Farmaceutów 

Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony jest przez Naczelną Radę 

Aptekarską na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tj. 

Dz.U. 2014 r., poz. 1429). Centralny Rejestr Farmaceutów RP obejmuje dane uzyskiwane od 

okręgowych rad aptekarskich, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 8a ust. 2 ustawy o izbach 

aptekarskich. 

 

 


