
c) 31 marca 2002 r., je˝eli Êwiadectwo
homologacji typu pojazdu zosta∏o
wydane po dniu 31 grudnia 1992 r.

d) 30 wrzeÊnia 2002 r., je˝eli Êwiadec-
two homologacji typu pojazdu zosta-
∏o wydane po dniu 31 grudnia 1992 r.
i pojazdy powsta∏y w procesie ho-
mologacji wielostopniowej.

2. Wydane przed datà wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia upowa˝nienia do monta˝u in-
stalacji przystosowujàcej pojazd do zasi-
lania gazem zachowujà swojà wa˝noÊç
do dnia 31 grudnia 2000 r.

3. W okresie trzech miesi´cy przed termina-
mi okreÊlonymi w ust. 1 i 2:

1) w∏aÊciciel Êwiadectwa homologacji
sk∏ada wniosek, o którym mowa w § 4
ust. 1, przy czym jego z∏o˝enie powin-
no byç poprzedzone dokonaniem przez
jednostk´ wskazanà w § 5 ust. 4 wery-
fikacji nast´pujàcych dokumentów:

a) opisu technicznego dla celów homo-
logacji typu pojazdu wed∏ug za∏àcz-
nika nr 3 do rozporzàdzenia,

b) wykazu posiadanych Êwiadectw ho-
mologacji, wydanych na podstawie

przepisów czàstkowych okreÊlonych
w za∏àczniku nr 4 lub nr 11 do rozpo-
rzàdzenia, w celu uznania ich po we-
ryfikacji i niezb´dnych uzupe∏nie-
niach za zgodne z rozporzàdzeniem,

2) podmiot upowa˝niony do monta˝u in-
stalacji przystosowujàcej pojazd do za-
silania gazem sk∏ada wniosek, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 4, przy czym jego
z∏o˝enie powinno byç poprzedzone do-
konaniem przez jednostk´ wskazanà
w § 5 ust. 4:

a) weryfikacji opisu technicznego dla
celów homologacji sposobu monta-
˝u instalacji przystosowujàcej pojazd
do zasilania gazowego dla danego
typu pojazdu wed∏ug za∏àcznika nr 3
do rozporzàdzenia,

b) sprawdzenia pojazdu w celu oceny
poprawnoÊci monta˝u instalacji oraz
zbadania toksycznoÊci spalin.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:
w z. K. J. Tchórzewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 30 sierpnia 2000 r.

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. Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769
i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255
i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12
poz. 136 i Nr 43, poz. 489) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla dane obj´te wpisem
do rejestru zak∏adów opieki zdrowotnej, wzór tego re-
jestru i tryb dokonywania w nim wpisów i zmian oraz
wykreÊleƒ.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej,

2) kodzie resortowym lub jego cz´Êci — nale˝y przez
to rozumieç system resortowych kodów identyfika-

cyjnych (lub jego cz´Êç), o którym mowa w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy,

3) zak∏adzie — nale˝y przez to rozumieç zak∏ad opieki
zdrowotnej albo zespó∏ zak∏adów opieki zdrowot-
nej, o których mowa w ustawie,

4) jednostce organizacyjnej — nale˝y przez to rozu-
mieç jednostk´ organizacyjnà, o której mowa
w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy,

5) komórce organizacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
funkcjonalnie wyodr´bnionà, na mocy statutu, re-
gulaminu lub wewn´trznego zarzàdzenia, cz´Êç za-
k∏adu lub jednostki organizacyjnej,

6) identyfikatorze terytorialnym — rozumie si´ przez
to identyfikator jednostek podzia∏u terytorialnego,
o którym mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554



i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632
i Nr 106, poz. 668).

§ 3. 1. Rejestr zak∏adów opieki zdrowotnej, zwany
dalej „rejestrem”, jest prowadzony w sposób zinfor-
matyzowany, a wydruki z niego tworzà ksi´gi rejestro-
we.

2. Ksi´gi rejestrowe prowadzi si´ osobno dla ka˝-
dego zak∏adu i oznacza numerem identyfikacyjnym,
zwanym dalej „numerem ksi´gi”.

3. Numer ksi´gi sk∏ada si´ z siedmiu cyfr, w tym:

1) dwie pierwsze to:

a) dla rejestrów prowadzonych przez wojewodów
— identyfikator terytorialny województwa, na
którego obszarze znajduje si´ siedziba zak∏adu,

b) dla rejestru prowadzonego przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw zdrowia — cyfry „99”,

2) pi´ç nast´pnych stanowi numer decyzji o wpisie za-
k∏adu do rejestru, o którym mowa w § 10 ust. 2, po-
przedzony zerami, je˝eli jest zbudowany z mniej ni˝
pi´ciu cyfr.

4. Ksi´ga rejestrowa sk∏ada si´ z nast´pujàcych
dzia∏ów:

1) dzia∏u pierwszego pod nazwà „Oznaczenie zak∏adu
opieki zdrowotnej”, w którym umieszcza si´ rubry-
ki obejmujàce nast´pujàce dane:

a) rubryka pierwsza — numer ksi´gi,

b) rubryka druga — data rejestracji zak∏adu,

c) rubryka trzecia — data wykreÊlenia zak∏adu z re-
jestru,

d) rubryka czwarta — cz´Êç I kodu resortowego
(numer REGON zak∏adu),

e) rubryka piàta — numer NIP zak∏adu,

f) rubryka szósta — cz´Êç IV kodu resortowego 
(1-znakowy kod ogólnej struktury organizacyjnej
zak∏adu),

g) rubryka siódma — pe∏na nazwa zak∏adu,

h) rubryka ósma — skrócona nazwa zak∏adu, o ile
takà zak∏ad posiada,

i) rubryka dziewiàta — cz´Êç II kodu resortowego 
(7-znakowy identyfikator terytorialny),

j) rubryka dziesiàta — adres siedziby zak∏adu,

k) rubryka jedenasta — numer telefonu zak∏adu,

l) rubryka dwunasta — numer faksu zak∏adu,

m) rubryka trzynasta — adres poczty elektronicznej
zak∏adu, je˝eli zak∏ad taki adres posiada,

n) rubryka czternasta — cz´Êç III kodu resortowego
(2-znakowy kod podmiotu, który utworzy∏ za-
k∏ad),

o) rubryka pi´tnasta — oznaczenie organu lub in-
nego podmiotu, który utworzy∏ zak∏ad,

p) rubryka szesnasta — imi´ i nazwisko kierownika
zak∏adu,

q) rubryka siedemnasta — deklarowany termin
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci przez zak∏ad,

r) rubryka osiemnasta — rzeczywisty termin rozpo-
cz´cia dzia∏alnoÊci przez zak∏ad,

s) rubryka dziewi´tnasta — data z∏o˝enia statutu
zak∏adu do akt rejestrowych,

t) rubryka dwudziesta — data powo∏ania rady spo-
∏ecznej zak∏adu,

u) rubryka dwudziesta pierwsza — data zaprzesta-
nia dzia∏alnoÊci zak∏adu,

v) rubryka dwudziesta druga — przyczyny wykre-
Êlenia zak∏adu z rejestru,

w)rubryka dwudziesta trzecia — imi´ i nazwisko li-
kwidatora,

x) rubryka dwudziesta czwarta — informacja o ad-
resie przechowywania archiwalnej dokumenta-
cji medycznej zlikwidowanego zak∏adu,

y) rubryka dwudziesta piàta — uwagi,

2) dzia∏u drugiego pod nazwà „Jednostki organizacyj-
ne zak∏adu”, w którym umieszcza si´ nast´pujàce
rubryki, wype∏niane na podstawie danych zawar-
tych w wykazie jednostek organizacyjnych zak∏adu,
o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1:

a) rubryka pierwsza — data rozpocz´cia dzia∏alno-
Êci przez jednostk´ organizacyjnà,

b) rubryka druga — data zakoƒczenia dzia∏alnoÊci
przez jednostk´ organizacyjnà,

c) rubryka trzecia — cz´Êç V kodu resortowego 
(2-znakowy kod identyfikujàcy jednostk´ organi-
zacyjnà w ogólnej strukturze organizacyjnej za-
k∏adu),

d) rubryka czwarta — cz´Êç VI kodu resortowego 
(1-znakowy kod okreÊlajàcy charakter jednostki
organizacyjnej),

e) rubryka piàta — nazwa jednostki organizacyjnej,

f) rubryka szósta — 7-znakowy identyfikator teryto-
rialny miejsca po∏o˝enia jednostki organizacyj-
nej,

g) rubryka siódma — adres jednostki organizacyj-
nej, je˝eli jest ró˝ny od adresu siedziby zak∏adu,

h) rubryka ósma — numer telefonu jednostki orga-
nizacyjnej,

i) rubryka dziewiàta — numer faksu jednostki orga-
nizacyjnej,

j) rubryka dziesiàta — liczba komórek organizacyj-
nych zarejestrowanych w ramach jednostki or-
ganizacyjnej,

3) dzia∏u trzeciego pod nazwà „Komórki organizacyj-
ne zak∏adu”, w którym umieszcza si´ nast´pujàce
rubryki, wype∏niane na podstawie danych zawar-
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tych w wykazie komórek organizacyjnych zak∏adu,
o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2:

a) rubryka pierwsza — data rozpocz´cia dzia∏alno-
Êci przez komórk´ organizacyjnà,

b) rubryka druga — data zakoƒczenia dzia∏alnoÊci
komórki organizacyjnej,

c) rubryka trzecia — cz´Êç VII kodu resortowego 
(3-znakowy kod identyfikujàcy komórk´ organi-
zacyjnà),

d) rubryka czwarta — cz´Êç VIII kodu resortowego
(4-znakowy kod charakteryzujàcy specjalnoÊç
komórki organizacyjnej),

e) rubryka piàta — cz´Êç V kodu resortowego 
(2-znakowy kod identyfikujàcy jednostk´ organi-
zacyjnà, w obr´bie której dzia∏a komórka organi-
zacyjna),

f) rubryka szósta — nazwa komórki organizacyjnej,

g) rubryka siódma — adres komórki organizacyj-
nej, je˝eli jest ró˝ny od adresu siedziby zak∏adu,

h) rubryka ósma — liczba ∏ó˝ek szpitalnych w ko-
mórce organizacyjnej,

4) dzia∏u czwartego pod nazwà „Urzàdzenia medycz-
ne”, w którym umieszcza si´ nast´pujàce rubryki,
wype∏niane na podstawie danych zawartych w wy-
kazie aparatury i sprz´tu medycznego, o którym
mowa w § 6 ust. 3 pkt 3:

a) rubryka pierwsza — kod rejestrowy apara-
tu/sprz´tu medycznego,

b) rubryka druga — nazwa i typ aparatu/sprz´tu
medycznego,

c) rubryka trzecia — producent aparatu/sprz´tu
medycznego,

d) rubryka czwarta — rok produkcji aparatu/sprz´-
tu medycznego,

5) dzia∏u piàtego pod nazwà „Personel medyczny za-
k∏adu”, w którym umieszcza si´ nast´pujàce rubry-
ki, wype∏niane na podstawie danych zawartych
w wykazie osób wykonujàcych w zak∏adzie zawody
medyczne wed∏ug grup zawodowych, o którym
mowa w § 6 ust. 3 pkt 4:

a) rubryka pierwsza — grupa personelu medyczne-
go,

b) rubryka druga — liczba osób wykonujàcych
w zak∏adzie zawody medyczne na podstawie
umowy o prac´ oraz umów cywilnoprawnych
wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca i 31 grudnia,

c) rubryka trzecia — w tym liczba osób wykonujà-
cych w zak∏adzie zawody medyczne na podsta-
wie umowy o prac´ w pe∏nym wymiarze czasu
pracy oraz umów cywilnoprawnych o podob-
nym zakresie wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca
i 31 grudnia.

§ 4. 1. Wpisy w rejestrze, z zastrze˝eniem art. 15
ustawy, sà dokonywane na podstawie wniosków o:

1) wpis zak∏adu do rejestru,

2) wpis zmian w rejestrze,

3) wykreÊlenie zak∏adu z rejestru.

2. Na ka˝dym wniosku organ prowadzàcy rejestr
odnotowuje w chwili z∏o˝enia wniosku numer wskazu-
jàcy na kolejnoÊç, w jakiej zosta∏ z∏o˝ony.

3. Do wniosków do∏àcza si´ dokumenty stanowià-
ce podstaw´ wpisu.

4. Ka˝dy wpis w rejestrze oznacza si´ numerem wy-
nikajàcym z kolejnoÊci wpisów w obr´bie poszczegól-
nych dzia∏ów oraz zaopatruje w dat´ dokonania wpisu
i numer wniosku, na podstawie którego zosta∏ on do-
konany.

5. Dane wpisane w rejestrze nie mogà byç z niego
usuni´te.

§ 5. 1. Wpisy w rejestrze wymagajà wydruku
wszystkich danych obj´tych dzia∏ami ksi´gi rejestro-
wej, w których zosta∏y dokonane.

2. Wydruki, o których mowa w ust. 1, podpisuje
osoba upowa˝niona przez organ prowadzàcy rejestr
i do∏àcza do ksi´gi rejestrowej.

3. Zestaw ostatnich wydruków wszystkich dzia∏ów
ksi´gi rejestrowej tworzy aktualny stan danych reje-
strowych zak∏adu.

4. Do ksi´gi rejestrowej do∏àczane sà akta rejestro-
we obejmujàce dokumenty, o których mowa w § 4
ust. 3, oraz inne dokumenty dotyczàce post´powania
rejestrowego.

§ 6. 1. Organ prowadzàcy rejestr wpisuje zak∏ad do
rejestru na podstawie wniosku o wpis zak∏adu do reje-
stru, z∏o˝onego przez kierownika zak∏adu albo innà oso-
b´ upowa˝nionà przez podmiot, który utworzy∏ zak∏ad.

2. Wzór wniosku o wpis zak∏adu do rejestru okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Do wniosku o wpis zak∏adu do rejestru do∏àcza si´:

1) wykaz jednostek organizacyjnych zak∏adu, którego
wzór stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

2) wykaz komórek organizacyjnych zak∏adu, którego
wzór stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,

3) wykaz aparatury i sprz´tu medycznego, którego
wzór stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia,

4) wykaz osób wykonujàcych w zak∏adzie zawody me-
dyczne wed∏ug grup zawodowych, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia,

5) kopie dokumentów stwierdzajàcych spe∏nianie
przez zak∏ad wymagaƒ okreÊlonych w art. 9—11
ustawy, a w szczególnoÊci:

a) akt o utworzeniu zak∏adu,
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b) statut zak∏adu,

c) dokument stwierdzajàcy uprawnienia do budyn-
ku lub lokalu, w którym prowadzona b´dzie dzia-
∏alnoÊç zak∏adu,

d) opini´ organu inspekcji sanitarnej o spe∏nieniu
wymagaƒ fachowych i sanitarnych, jakim po-
winny odpowiadaç pomieszczenia i urzàdzenia
zak∏adu,

e) oÊwiadczenie podmiotu tworzàcego zak∏ad,
w którym wskazany jest kierownik zak∏adu, oraz
jego oÊwiadczenie o przyj´ciu obowiàzków i do-
kumenty potwierdzajàce spe∏nienie przez niego
wymagaƒ zwiàzanych z tym stanowiskiem,

f) uchwa∏´ lub zarzàdzenie o powo∏aniu rady spo-
∏ecznej, je˝eli ustawa nak∏ada obowiàzek jej po-
wo∏ania.

§ 7. 1. Organ prowadzàcy rejestr dokonuje zmian
w rejestrze na podstawie wniosku o wpis zmian w re-
jestrze, z∏o˝onego przez osob´, o której mowa w § 6
ust. 1.

2. Wzór wniosku o wpis zmian w rejestrze okreÊla
za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

3. Do wniosku o wpis zmian w rejestrze do∏àcza si´
dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 3, stanowiàce
podstaw´ zmian.

4. Je˝eli w stosunku do danych, o których mowa
w § 3 ust. 4 pkt 5, nie zostanie zg∏oszony wniosek
o wpis zmian w rejestrze w terminie okreÊlonym dla ich
zg∏oszenia, po up∏ywie 14 dni od dnia, o którym mowa
w § 3 ust. 4 pkt 5, dane zapisane w rejestrze stajà si´
danymi na ten dzieƒ.

§ 8. 1. Wniosek o wykreÊlenie zak∏adu z rejestru
sk∏ada podmiot, który utworzy∏ zak∏ad.

2. Wzór wniosku o wykreÊlenie zak∏adu z rejestru
okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. Organ prowadzàcy rejestr bada, czy wniosek
i do∏àczone do wniosku dokumenty sà zgodne z prze-
pisami prawa.

2. Po rozpoznaniu wniosku organ prowadzàcy re-
jestr podejmuje decyzj´ o jego uwzgl´dnieniu albo od-
rzuceniu.

3. W przypadku uwzgl´dnienia wniosku, organ pro-
wadzàcy rejestr dokonuje wpisu w rejestrze.

4. Organ prowadzàcy rejestr odrzuca wniosek
w przypadku stwierdzenia jego niezgodnoÊci z prawem
lub niezgodnoÊci z prawem za∏àczonych do niego do-
kumentów.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych
wniosku lub za∏àczonych do niego dokumentów, organ
prowadzàcy rejestr wzywa do ich uzupe∏nienia w wy-
znaczonym terminie. Po bezskutecznym up∏ywie tego
terminu wniosek pozostawia bez rozpoznania.

§ 10. 1. W przypadku uwzgl´dnienia wniosku organ
prowadzàcy rejestr okreÊla w decyzji dos∏ownà treÊç
wpisu oraz rubryki ksi´gi rejestrowej, w których wpis
ma byç dokonany.

2. Ka˝da decyzja o wpisie zak∏adu do rejestru jest
oznaczana, w chwili jej podejmowania, kolejnym nu-
merem.

§ 11. Zak∏ad wpisany do rejestru na podstawie do-
tychczasowych przepisów jest obowiàzany, w terminie
do dnia 30 kwietnia 2001 r., z∏o˝yç wniosek o wpis
zmian w rejestrze w zakresie danych dotychczas nieob-
j´tych rejestrem.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 13 stycznia 1992 r. w sprawie
rejestru zak∏adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 9,
poz. 37 i z 1998 r. Nr 41, poz. 240).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 sierpnia 2000 r. (poz. 864)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6
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