














 § 1. 1. Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji 

powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół 

budynków lub wyodrębnione pomieszczenia. 

 2. Dopuszcza się lokalizowanie ośrodka medycznie 

wspomaganej prokreacji w budynku o innym przeznaczeniu, 

pod warunkiem oddzielenia jego pomieszczeń od 

pomieszczeń innych użytkowników budynku. 

 § 2. 1. Pomieszczenia ośrodka medycznie wspomaganej 

prokreacji nie powinny znajdować się poniżej poziomu 

terenu urządzonego przy budynku. 

 2. Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń, w tym 

przeznaczonych do użytku osób, poniżej poziomu terenu 

urządzonego przy budynku, pod warunkiem uzyskania zgody 

właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 



 § 3. Kształt i powierzchnia pomieszczenia powinny 

umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i 

użytkowanie wymaganych urządzeń, aparatury i sprzętu. 

 § 4. Gromadzenie i przetwarzanie komórek rozrodczych i 

zarodków odbywa się w obiegu zamkniętym 

zabezpieczającym przed zakażeniem materiału 

biologicznego w trakcie procesów. 

 § 5. 1. Podłogi powinny być wykonane z materiałów 

trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, 

zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie 

środków myjąco-dezynfekcyjnych. 

 2. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane 

w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. 

 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pomieszczeń 

administracyjnych. 



 § 6. 1. Jeżeli orientacja okien pomieszczeń 
przeznaczonych do pobytu ludzi może powodować 
nadmierne naświetlenie tych pomieszczeń, powinny być 
zainstalowane urządzenia zabezpieczające przed 
nadmierną penetracją promieni słonecznych i 
przegrzewaniem. 

 2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być łatwe 
do utrzymania w czystości oraz nie mogą powodować 
gromadzenia się w nich zanieczyszczeń. 

 § 7. Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny 
być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę 
przed zawilgoceniem. 

 § 8. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu 
zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 24 
miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być 
udokumentowane. 



 § 9. 1. W ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji 
powinny znajdować się: 
› 1) co najmniej jedno pomieszczenie służące do przechowywania 

środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, a 
także przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i 
dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, służące 
również do zbierania brudnej bielizny i odpadów, wyposażone w 
zlew i armaturę (pomieszczenie porządkowe); 

› 2) pomieszczenia lub wydzielone miejsca do składowania bielizny 
czystej; 

› 3) pomieszczenia lub wydzielone miejsca do składowania bielizny 
brudnej; 

› 4) pomieszczenie lub wydzielone miejsce na odpady. 

 2. Wydzielone miejsce, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 
może znajdować się w pomieszczeniu, w którym znajdują się 
wydzielone miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 

 3. Pomieszczenia lub wydzielone miejsca, o których mowa w 
ust. 1, mogą być wspólne dla banku komórek rozrodczych i 
zarodków oraz ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji. 



 § 10. 1. Układ funkcjonalny ośrodka medycznie wspomaganej 
prokreacji powinien zapewniać ciągi funkcjonalne w zakresie 
czynności związanych z odbiorem, rejestracją, znakowaniem, 
gromadzeniem i dystrybucją komórek rozrodczych i zarodków.



 2. Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji zapewnia 
pomieszczenia lub urządzenia dla: 
› 1) odbioru komórek rozrodczych i zarodków; 

› 2) rejestracji komórek rozrodczych i zarodków; 

› 3) znakowania komórek rozrodczych i zarodków; 

› 4) przetwarzania komórek rozrodczych; 

› 5) kwarantanny komórek rozrodczych; 

› 6) zastosowania zarodków; 

› 7) dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków. 

 3. Pomieszczenia i urządzenia powinny zapewniać prawidłowy 
przebieg czynności związanych z odbiorem, rejestracją, 
znakowaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i zastosowaniem 
komórek rozrodczych i zarodków, jak również czynności 
kontrolnych. 



 § 11. 1. Kwarantanna odebranych, zarejestrowanych i 
oznakowanych komórek rozrodczych powinna 
zapewniać ich przechowywanie w stanie 
niezmienionym od momentu odbioru do zwolnienia do 
przetwarzania. 

 2. Pomieszczenia lub urządzenia, w których 
przeprowadza się kwarantannę, muszą być wydzielone 
i posiadać wyraźne oznakowania, a dostęp do nich 
mogą mieć wyłącznie upoważnione osoby. 

 § 12. Przetwarzanie, zastosowanie i dystrybucja 
komórek rozrodczych i zarodków powinny odbywać się 
w wydzielonym pomieszczeniu zapewniającym 
odpowiednie warunki komórkom rozrodczym i 
zarodkom do momentu ich wydania. 
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