
Projekt z dnia  28 września 2016 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW I E D L I O W Ś C I  

z dnia                                2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych 

wolności 

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.
1)

)
 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

leczniczego dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 808) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)  § 29 otrzymuje brzmienie:  

,,§ 29. Szpital posiada rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę zapewniające co 

najmniej jej 12-godzinny zapas’’; 

2) w załączniku nr 1 w: 

a) części I w ust. 2 uchyla się pkt 4, 

b) części II uchyla się pkt 2, 

c) w części X ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. W przypadku zaopatrywania szpitala ze sterylizatorni zlokalizowanej poza 

szpitalem należy zapewnić pomieszczenie przeznaczone dla ekspedycji materiału 

skażonego oraz odbioru materiału sterylnego, jak również pomieszczenie 

przeznaczone do mycia oraz dezynfekcji wózków i innych elementów 

transportowych.’’. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 

                                                           

1)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 

1918 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 904 i 960.  
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MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

W porozumieniu: 

MINISTER ZDROWIA 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie z dnia  

5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności ( Dz. U. 

2012 r. poz. 808) opracowany został na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). Rozporządzenie, 

którego projekt jest przedmiotem uzasadnienia, zostanie wydane w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia.  

Zmiana rozporządzenia podyktowana jest koniecznością zmiany wymagań stawianych 

pomieszczeniom i  urządzeniom podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności. 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie należy dostosować do istniejących, rzeczywistych 

potrzeb pacjentów i jednostek przy uwzględnieniu właściwości tych jednostek. Należy 

zauważyć, że obecnie część wymagań została określona na poziomie wyższym lub równym 

tym z publicznej służby zdrowia, co nie zawsze znajduje uzasadnienie.  

Przedstawione w projekcie rozporządzenia propozycje zmian i uzupełnień mają na celu 

dostosowanie szczegółowych wymogów do posiadanej infrastruktury obiektów, które  

w znacznej części są obiektami zabytkowymi, określenie wymogów z uwzględnieniem 

specyfiki więziennej ochrony zdrowia oraz uwzględnienie możliwych do poniesienia przez 

resort sprawiedliwości nakładów finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu 

bezpieczeństwa zdrowotnego osób pozbawionych wolności.  

Zgodnie z art. 207 ust. 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do tych 

wymagań powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2017 r.  

Szczegółowe uzasadnienie propozycji zmian i uzupełnień przedstawia się następująco. 

1. Zmiana § 29 ma na celu ograniczenie obowiązku posiadania dwóch źródeł wody tylko 

do szpitali. Obecnie przepis ten obowiązuje tak szpitale (11 jednostek) jak i ambulatoria z 

izbą chorych (144 jednostki).  Z uwagi na to, że istniejący obowiązek powoduje konieczność 

wybudowania własnego ujęcia wody dla każdego ambulatorium, co nie jest niezbędne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, a jednocześnie tego typu inwestycje byłyby 

bardzo kosztowe, to wymóg ten należy usunąć. Należy zauważyć, że w przypadku innych 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą taki wymóg dotyczy również tylko szpitali, 



– 4 – 

co wynika z § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). 

2. Podobnie uzasadnić należy propozycję wykreślenia w części I załącznika nr 1 ust. 2 

pkt 4, co oznacza rezygnację z konieczności istnienia brudownika w punkcie przyjęć i 

konsultacji szpitala przeznaczonego dla osób pozbawionych wolności. Funkcjonowanie 

pomieszczenia tego typu jest merytorycznie uzasadnione jedynie w oddziale szpitalnym. 

Przepis po nowelizacji będzie zgodny z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

3. Ze względu na specyfikę szpitala przeznaczonego dla osób pozbawionych wolności 

niezasadnym jest wymaganie by w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych wchodził 

punkt pielęgniarki z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim. W tego typu jednostkach 

nie istnieje ruch osób postronnych, zaś chorzy przebywają zamknięci w celach. Mając to na 

uwadze proponuje się uchylenie pkt 2 części II załącznika nr 1. 

4. W części X załącznika nr 1 odstąpiono od konieczności wyposażenia pomieszczenia 

przeznaczonego do mycia oraz dezynfekcji wózków i innych elementów transportowych  

w kosztowną myjnię-dezynfektor. Należy zaznaczyć, że nowe brzmienie nie zwalnia szpitali 

więziennych z obowiązku posiadania pomieszczenia przeznaczonego do mycia oraz 

dezynfekcji wózków i innych elementów transportowych, a jedynie likwiduje obowiązek 

posiadania urządzenia do automatycznego wykonywania tych czynności.  

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projektowana ustawa nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt został udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji. 


