PODMIOTY LECZNICZE MAJĄ OBOWIĄZEK PRZEREJESTROWANIA
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011r. ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz z dniem 1 listopada
2011r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze
oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319) Wydział Polityki
Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przypomina podmiotom leczniczym
o obowiązku dostosowania działalności, dokumentacji oraz stanu w księdze rejestrowej
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę
Lubuskiego w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012r.
Odpowiedni wniosek o zmianę wpisu (druki nr 1,2,3,4,5) w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą (art.100-110 w/w ustawy) powinien być złożony
w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego
lub profilu zaufanego ePUAP oraz w formie papierowej (w okresie przejściowym
do 31 grudnia 2012r.). Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia www.rejestrzoz.gov.pl dostępna jest internetowa aplikacja rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą. Aby skorzystać z systemu należy posiadać konto
użytkownika i zalogować się po uzyskaniu uprawnień na wniosek złożony do organu
rejestrowego (druk wniosku pobrać z aplikacji).
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
wykonywania działalności leczniczej, tj.:
- wniosek o zmianę wpisu podmiotu leczniczego – druk nr 1,
- wykaz przedsiębiorstw podmiotu leczniczego – druk nr 2,
- wykaz jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego – druk nr 3,
- wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego – druk nr 4,
- oświadczenie wnioskodawcy – druk nr 5,
- umowę (polisę) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej oraz z tytułu zdarzeń medycznych w przypadku
szpitali, która objęta jest zakresem wpisu do rejestru,
- decyzję właściwego inspektora sanitarnego o spełnianiu wymagań odpowiednich
do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń
zdrowotnych lub aktualny program dostosowania pomieszczeń i urządzeń pozytywnie
zaopiniowany przez właściwego inspektora sanitarnego.
Ponadto, obowiązującym dokumentem jest regulamin organizacyjny, sporządzony
zgodnie z art. 24 w/w ustawy. Natomiast inne dokumenty dot. podmiotu leczniczego powinny
być aktualne i kompletne.
Podmioty lecznicze w nowym rejestrze posiadają nowe 12-znakowe numery ksiąg
rejestrowych. Podmiot leczniczy (np.spółka z o.o., osoba fizyczna) tworzy przedsiębiorstwo
(lub przedsiębiorstwa) posiadające nazwę, 14-znakowy nr REGON, kod resortowy
HP-część VI. W strukturze przedsiębiorstwa mogą funkcjonować jednostki oraz komórki
organizacyjne prowadzące działalność leczniczą (druk nr 3,4: 14-znakowy nr REGON).
Adres komórki organizacyjnej jest adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
W przypadku spółki cywilnej we wniosku (druk nr 1) wpisuje się dane każdego
ze wspólników.
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze składa osoba uprawniona do reprezentowania
wnioskodawcy (podmiotu leczniczego). W zakresie dostosowania stanu w księdze rejestrowej
do w/w ustawy wniosek jest wolny od opłat.
Odpowiedni wpis do w/w rejestru zostanie dokonany oraz wydane zostanie
zaświadczenie o zmianie wpisu w terminie 30 dni po złożeniu odpowiedniego kompletnego
wniosku wraz z dokumentacją. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i

generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk, nie
wymaga podpisu ani pieczęci. W 2012r. wydaje się zaświadczenia również w formie
papierowej.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest zgłosić organowi
prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia
ich powstania pod rygorem sankcji. Wpis zmian do rejestru podlega opłacie.
Z uwagi na obowiązek przerejestrowania wszystkich dotychczas funkcjonujących
podmiotów leczniczych na terenie województwa lubuskiego oraz wpisu nowotworzonych
podmiotów, a także podmiotów leczniczych „przejętych” z innych organów rejestrowych
w ściśle określonym terminie, wskazane jest jak najwcześniejsze złożenie wniosku. Pozwoli
to na uniknięcie natłoku wniosków w grudniu 2012r.
Ustawa o działalności leczniczej : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654

