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●podmioty lecznicze 
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dot.: dostosowywania podmiotów leczniczych do wymogów , o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy o działalności leczniczej. 

 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje, że                           

w Dzienniku ustaw z 2012r. poz. 739 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 

czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, które weszło                 

w życie z dniem 1 lipca 2012r. . 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Zdrowia:  

- z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, 

urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 

20, poz. 254),  

- z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń,            

w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń 

zdrowotnych (Dz. U. Nr 56, poz. 397), 

- z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, 

poz. 158), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie 

art. 219 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 

112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).   

Ponadto informuję, że zgodnie z wprowadzoną z dniem 29 czerwca 2012r. zmianą ustawy              

o działalności leczniczej, (Dz.U. z 2012r. poz. 742) art. 207 obecnie brzmi: 

1. ,,Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, 

niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia                 

i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016r. 

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr 

program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1,               

w terminie do 31 grudnia 2012r., zaopiniowany przez właściwy organ państwowej 

Inspekcji Sanitarnej”. 
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