
KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH 

dotyczący dostosowania pomieszczeń i urządzeń  

podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  

do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1  

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

 

 

Organ rejestrowy przypomina wszystkim podmiotom leczniczym, które posiadają 

programy dostosowania podmiotu leczniczego do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy o działalności leczniczej, iż zgodnie z art. 207 ust. 1 tejże ustawy termin 

dostosowania pomieszczeń i urządzeń do tych wymagań upływa z dniem 31 grudnia 

2017 r. 

 

Ponadto, organ rejestrowy informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 roku weszła  

w życie ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2110), która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zmiany te dotyczą dostosowania 

pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego do wymagań, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 i polegają na dodaniu w art. 207 ustawy ust. 3 i 4 w brzmieniu:  

„3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu 

dostosowania, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić do właściwego organu Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań,  

o których mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana  

w formie postanowienia.  

4. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje postanowienie, o którym mowa w ust. 3, 

właściwemu organowi prowadzącemu rejestr.” 

  

W związku z powyższym, mając na uwadze nowe brzmienie art. 207 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, organ rejestrowy informuje, o wynikającej  

z art. 207 ust. 3 ustawy, możliwości wystąpienia przez podmioty lecznicze, które  

co najmniej częściowo nie zrealizują programu dostosowania tego podmiotu do wymagań,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do właściwego organu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których 

mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów.   

Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia, które organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej przekazuje właściwemu organowi prowadzącemu rejestr. 
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