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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 9 paêdziernika 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestru zak∏adów opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 14, poz. 89, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zak∏adów opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w rubryce drugiej a — termin czasowego
zaprzestania dzia∏alnoÊci przez zak∏ad
(szpital) od dnia ...... do dnia .......;”,
b) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. W przypadku ka˝dego kolejnego czasowego
zaprzestania dzia∏alnoÊci przez zak∏ad (szpital) informacje, o których mowa w ust. 1
pkt 2a, nale˝y wymieniç w ramach tej samej
rubryki w kolejnych punktach.”;
2) w § 5:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 i po
pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w rubryce trzeciej a — termin czasowego
zaprzestania dzia∏alnoÊci przez jednostk´
organizacyjnà
zak∏adu
(szpitala)
od
dnia ...... do dnia .......;”,
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku ka˝dego kolejnego czasowego
zaprzestania dzia∏alnoÊci jednostki organizacyjnej zak∏adu (szpitala) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3a, nale˝y wymieniç
w ramach tej samej rubryki w kolejnych
punktach.”;
3) w § 6:
a) w ust. 1:
— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w rubryce drugiej a — 7-znakowy identyfikator terytorialny komórki organizacyjnej, je˝eli jest inny ni˝ identyfikator
terytorialny jednostki, w której jà utworzono;”,
— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w rubryce trzeciej a — termin czasowego zaprzestania dzia∏alnoÊci przez komórk´ organizacyjnà zak∏adu (szpitala)
od dnia ....... do dnia ......;”,
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku ka˝dego kolejnego czasowego
zaprzestania dzia∏alnoÊci przez komórk´ organizacyjnà zak∏adu (szpitala) informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 3a, nale˝y wymieniç w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Dla ka˝dej ksi´gi rejestrowej prowadzone sà
odr´bne akta rejestrowe, na które sk∏adajà
si´ wnioski, decyzje, za∏àczniki do wniosków
oraz inne dokumenty dotyczàce post´powania rejestrowego.”;
5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wpis do rejestru polega na umieszczeniu za
pomocà systemu teleinformatycznego RZOZ
danych w elektronicznej bazie danych oraz ich
prezentacji w postaci elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym
w sieci Internet na witrynie internetowej wskazanej przez administratora centralnego.”;
6) w § 10 w ust. 2:
a) w pkt 3 dodaje si´ lit. h w brzmieniu:
„h) regulamin porzàdkowy zak∏adu.”,
b) uchyla si´ pkt 4;
7) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ rejestrowy rezygnuje z przyjmowania
dokumentów w formie pisemnej w przypadku,
gdy przekazanie danych, o których mowa
w ust. 2, odbywa si´ na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).”;
8) za∏àczniki nr 1—3 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—3 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Zak∏ad opieki zdrowotnej wpisany do rejestru
w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia przed∏o˝y organowi rejestrowemu kopi´ regulaminu porzàdkowego,
zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3 lit. h rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporzàdzeniem, w terminie do 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 listopada 2007 r., z wyjàtkiem:
1) § 1 pkt 4 i 6, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia;
2) § 1 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 czerwca
2008 r.
Minister Zdrowia: Z. Religa
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 paêdziernika 2007 r. (poz. 1424)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU

Imi´ i nazwisko osoby uprawnionej do z∏o˝enia wniosku oraz jej podpis
1)
2)
3)
4)
5)

Niew∏aÊciwe skreÊliç.
Wype∏nia organ rejestrowy.
Wpisaç zgodnie z systemem kodów resortowych.
W przypadku spó∏ki cywilnej obok nazwy nale˝y wskazaç wspólników z imienia i nazwiska.
W przypadku wniosku o dokonanie zmian w rejestrze poszczególne pola nale˝y wype∏niç, je˝eli nastàpi∏a zmiana.

1)
2)
3)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAK¸ADU

Wype∏niç, je˝eli jednostka organizacyjna mieÊci si´ pod adresem innym ni˝ adres siedziby zak∏adu.
Dotyczy tylko szpitala.
W polach zacieniowanych wpisaç kody proponowane przez wnioskodawc´.

Piecz´ç zak∏adu

WZÓR

Za∏àcznik nr 2
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WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAK¸ADU

1) Wype∏niaç, je˝eli komórka organizacyjna mieÊci si´ pod adresem ró˝nym od adresu jednostki organizacyjnej.
1a) Wype∏niç, je˝eli komórka organizacyjna posiada inny identyfikator terytorialny ni˝ jednostka organizacyjna.
2) Dotyczy tylko szpitala.
3) Wype∏niaç w przypadku zg∏oszenia zakoƒczenia dzia∏alnoÊci (likwidacji lub przekszta∏cenia) komórki organizacyjnej.
4) W polach zacieniowanych wpisaç kody proponowane przez wnioskodawc´.
5) Podaç liczb´ porzàdkowà jednostki organizacyjnej (cz´Êç V kodu resortowego) z „Wykazu jednostek organizacyjnych
6) Dotyczy tylko komórek organizacyjnych, w których znajdujà si´ ∏ó˝ka szpitalne.
7) 1 — intensywnej opieki medycznej, 2 — intensywnego nadzoru kardiologicznego.
8) 1 — ∏ó˝ka dla noworodków, 2 — inkubatory.

Piecz´ç zak∏adu

WZÓR

zak∏adu”, w ramach której funkcjonuje komórka.

Za∏àcznik nr 3
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