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Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 
1) zakres spisu przedmiotów oddawanych do depo-

zytu;
2) sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do

depozytu;
3) sposób i warunki prowadzenia i przechowywania

ksi´gi depozytów.

§ 2. 1. Potwierdzenie przyj´cia rzeczy wartoÊcio-
wych oddawanych do depozytu w stacjonarnym za-
k∏adzie opieki zdrowotnej, zwanym dalej „zak∏adem”,
na czas pozostawania pacjenta w tym zak∏adzie, sta-
nowi karta depozytowa.

2. Orygina∏ karty depozytowej wydaje si´ pacjen-
towi przekazujàcemu rzeczy wartoÊciowe do depozy-
tu.

3. Kopia karty depozytowej jest przechowywana
w ksi´dze depozytów. 

§ 3. 1. Ksi´ga depozytów sk∏ada si´ z kopii kart de-
pozytowych.

2. Karta depozytowa zawiera:

1) kolejny numer karty, odpowiadajàcy numerowi
kolejnego zapisu w ksi´dze depozytowej;

2) oznaczenie zak∏adu;

3) dane osobowe niezb´dne do zidentyfikowania pa-
cjenta:
a) imi´ i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) adres miejsca zamieszkania lub adres do kore-

spondencji;

4) spis rzeczy wartoÊciowych oddanych do depozytu
i ich opis;

5) dat´ sporzàdzenia karty.

3. Karta depozytowa jest opatrzona w∏asnor´czny-
mi podpisami osoby przyjmujàcej depozyt, o której
mowa w § 5 ust. 1, oraz pacjenta.

4. W karcie depozytowej dokonuje si´ opisu rzeczy
wartoÊciowych oddanych do depozytu, okreÊlajàc ich
cechy indywidualne, w szczególnoÊci nazw´, rodzaj,
szacunkowà wartoÊç, barw´, mark´ i stan zu˝ycia.
W przypadku braku cech indywidualnych dokonuje
si´ odpowiedniej adnotacji w karcie depozytowej.

§ 4. 1. Rzeczy wartoÊciowe w depozycie przecho-
wuje si´ w opakowaniu trwale zamkni´tym, ostemplo-

wanym piecz´cià zak∏adu i oznaczonym numerem, pod
którym depozyt zosta∏ zapisany w ksi´dze depozytów.

2. Opakowanie, w którym jest przechowywany de-
pozyt, po wpisaniu do ksi´gi depozytów, przechowuje
si´ w sejfie albo szafie pancernej.

§ 5. 1. Rzeczy wartoÊciowe do depozytu przyjmuje
oraz wydaje z depozytu, a tak˝e ksi´g´ depozytów
prowadzi i przechowuje osoba wyznaczona przez kie-
rownika zak∏adu.

2. Poza godzinami pracy oraz w razie nieobecnoÊci
osoby, o której mowa w ust. 1, rzeczy wartoÊciowe
przyjmuje do depozytu inna osoba wskazana przez
kierownika zak∏adu i umieszcza je w zamkni´tej na
klucz szufladzie lub szafie oraz wydaje pokwitowanie
depozytu. Do pokwitowania stosuje si´ odpowiednio
przepisy § 3 ust. 2 pkt 2—5 oraz ust. 3 i 4.

3. Depozyt przyj´ty w sposób okreÊlony w ust. 2
jest przekazywany osobie, o której mowa w ust. 1,
wraz z kopià pokwitowania, o którym mowa w ust. 2,
niezw∏ocznie po jej stawieniu si´ w zak∏adzie, w celu
wpisania depozytu w ksi´dze depozytów.

§ 6. 1. W przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny
lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji,
osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2, niezw∏ocznie
przyjmuje rzeczy wartoÊciowe do depozytu. Orygina∏
karty depozytowej przechowuje si´ wraz z przedmio-
tami oddanymi do depozytu.

2. Niezw∏ocznie po ustaniu okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 1, zawiadamia si´ pacjenta o z∏o˝eniu
rzeczy wartoÊciowych do depozytu. W przypadku wy-
ra˝enia woli dalszego przechowywania rzeczy warto-
Êciowych w depozycie, pacjent sk∏ada podpis na kar-
cie depozytowej wraz z aktualnà datà. 

3. W przypadku trwania okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 1, przez okres d∏u˝szy ni˝ 24 godziny od
czasu przyj´cia pacjenta do zak∏adu, kierownik zak∏a-
du albo osoba przez niego upowa˝niona informuje
o przyj´ciu rzeczy wartoÊciowych do depozytu ma∏-
˝onka, wst´pnych, zst´pnych lub rodzeƒstwo pacjen-
ta, a tak˝e inne osoby uprawnione, na podstawie od-
r´bnych przepisów, do dysponowania ruchomoÊcia-
mi pacjenta.

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

Minister Zdrowia: E. Kopacz

———————
2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca
2005 r. w sprawie depozytu wartoÊciowych rzeczy pacjen-
ta w zak∏adzie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 145,
poz. 1220), zachowane w mocy na podstawie art. 17 pkt 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. — Przepisy wprowadza-
jàce ustaw´ o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta, ustaw´ o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustaw´
o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76,
poz. 641).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 lipca 2009 r.

w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zak∏adzie opieki zdrowotnej

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).




