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Akty prawne

Akty prawne

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 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 2014 r. poz. 325);

3)  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny
odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  (Dz.  U.  poz.  739);

4) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 ze zm.);

5)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.  w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz
szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r.poz. 594 ze zm.);

6)  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  marca  2004  r.  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinno  odpowiadać  medyczne
laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.. Dz. U.z 2016r. poz. 1829 ze zm.)

8) Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (j.t. Dz.U z 2017r. poz. 576 ze zm.)

9)  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  27  marca  2008  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań  dla  jednostek  ochrony
zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii
radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. Nr 59, poz. 365 ze zm.);

10) Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 211 ze zm.);

11) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków
tkanek i komórek (Dz. U. Nr 218, poz. 1598);

12)  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  kwietnia  2012 r.  w sprawie  wymagań,  jakim powinny odpowiadać zakłady i
urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 452);

13)  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  12  grudnia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinien
odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.
U. poz. 1570);

14) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 581, z późn. zm.);

15) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
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