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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

 

o zmianie ustawy o działalności leczniczej 

(druk nr 885) 

 

U S T A W A   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2013 

r. poz. 217, z późn. zm.) 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   dokumentacja medyczna - dokumentację medyczną, o której mowa w przepisach 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 159 i 742); 

<1a) jednostka wojskowa – jednostkę organizacyjną niebędącą jednostką budżetową, 

dla której podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, w której 

udzielane są świadczenia zdrowotne przez lekarza, realizującą zadania także 

poza granicami państwa, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 

granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510);> 

2)   osoba wykonująca zawód medyczny - osobę uprawnioną na podstawie odrębnych 

przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się 

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w 

określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny; 

3)   pacjent - pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

[4)   podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą - podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 

ust. 1 pkt 2 i 3;] 

<4) podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą – podmiot leczniczy wymieniony w 

art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 7;> 

5)   podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot leczniczy, o którym mowa w 

art. 4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności 

leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5; 
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[6)   podmiot tworzący - podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jednostki budżetowej;] 

<6) podmiot tworzący – podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w 

formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki 

budżetowej albo jednostki wojskowej;> 

7)   promocja zdrowia - działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności 

zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego 

poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych 

czynników sprzyjających zdrowiu; 

8)   przedsiębiorstwo - zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot 

leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej; 

9)   szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje 

działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne; 

10)  świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 

przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania; 

11)  świadczenie szpitalne - wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne 

polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być 

realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych 

lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także 

świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie 

nieprzekraczającym 24 godzin; 

12)  stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne - 

świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z 

zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane 

pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych 

świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach; 

13)  uczelnia medyczna - publiczną uczelnię medyczną albo publiczną uczelnię 

prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   kierowniku bez bliższego określenia - rozumie się przez to także zarząd spółki 

kapitałowej, a w przypadku innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 

osobę uprawnioną do kierowania tymi podmiotami i ich reprezentowania na zewnątrz, 

jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 

2)   działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

bez bliższego określenia - rozumie się przez to działalność leczniczą w rodzaju 

świadczenia szpitalne, jak i działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne; 

3)   pielęgniarce - rozumie się przez to także położną; 

4)   lekarzu - rozumie się przez to także lekarza dentystę. 

3. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest jednostką lokalną w rozumieniu przepisów o 

statystyce publicznej, dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot 

leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w art. 24. 

Art. 4. 

1. Podmiotami leczniczymi są: 

1)   przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) we 

wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli 

ustawa nie stanowi inaczej, 

2)   samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

3)   jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane 

przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych 

lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 

2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), 

4)   instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 

185, poz. 1092), 
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5)   fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w 

zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności 

leczniczej, 

5a)  posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których 

mowa w pkt 5, 

6)   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania<,> 

<7) jednostki wojskowe > 

- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. 

2. Określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie 

wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez 

kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

3. Do instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje się, w zakresie 

nieuregulowanym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych: 

1)   przepisy art. 3, art. 9-17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 4, art. 25-36 

- w zakresie świadczeń zdrowotnych i podejmowania działań w zakresie promocji 

zdrowia; 

2)   przepisy art. 93-99 - w zakresie czasu pracy pracowników tych instytutów; 

3)   przepisy art. 100-113 - w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą; 

4)   przepisy art. 114-117 - w zakresie dotyczącym przekazywania środków finansowych; 

5)   przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 119, art. 120 oraz art. 122 - w zakresie 

dotyczącym kontroli pod względem medycznym. 

Art. 6. 

 1. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej 

albo wojewodę może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie: 

1)   spółki kapitałowej; 

2)   jednostki budżetowej[.]<,> 

<3) jednostki wojskowej.> 
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2. Jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w 

formie: 

1)   spółki kapitałowej; 

2)   jednostki budżetowej. 

3. Właściwy minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda wykonują 

uprawnienia: 

1)   Skarbu Państwa w stosunku do spółek kapitałowych przez nich utworzonych i 

prowadzonych; 

2)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 20 ust. 2 pkt 4, art. 26 

ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 53 ust. 2 i art. 427 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 i 1529) - w 

przypadku upadłości spółki, o której mowa w pkt 1. 

4. Do spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów o gospodarce 

komunalnej. 

5. Utworzenie spółki kapitałowej przez Skarb Państwa reprezentowany przez centralny organ 

administracji rządowej wymaga odpowiednio zgody właściwego ministra w przypadku 

centralnego organu nadzorowanego przez tego ministra albo Prezesa Rady Ministrów w 

przypadku centralnego organu nadzorowanego przez Prezesa Rady Ministrów. 

6. Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki 

kapitałowej. 

7. W spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wykonującej działalność leczniczą, o której 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, wartość nominalna udziałów albo akcji należących łącznie do 

uczelni medycznych nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki. 

Udziały albo akcje w tych spółkach poza uczelniami medycznymi mogą posiadać 

wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe spółki 

Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą przystępować do spółki kapitałowej 

wykonującej działalność leczniczą. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

Art. 12. 

1. Stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udziela się w 

przypadku świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1: 
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1)   pkt 1 - w zakładzie opiekuńczo-leczniczym; 

2)   pkt 2 - w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym; 

3)   pkt 3 - w zakładzie rehabilitacji leczniczej; 

4)   pkt 4 - w hospicjum. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje się w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych 

wyłącznie w warunkach domowych. 

[3. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodni, 

poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także zakładzie 

badań diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym.] 

<3. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodni, 

poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także 

zakładzie badań diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym oraz 

w pojeździe lub innym obiekcie będącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych.> 

 

Art. 13. 

 W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych: 

1)   nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama; 

[2)   może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie 

jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.] 

<2) może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że 

nie jest uciążliwa: 

a) dla pacjenta lub przebiegu leczenia, 

b) dla przebiegu leczenia – w przypadku jednostki wojskowej.> 

 

Art. 16. 

1. Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

1a. Nie stanowi działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej działalność lecznicza: 

1)   podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej; 

<1a) podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej;> 
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2)   wykonywana jako: 

a)  działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536, z późn. zm.), chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 9 ust. 1 tej 

ustawy, 

b)  działalność charytatywno-opiekuńcza, jeżeli przepisy odrębne przewidują 

prowadzenie takiej działalności. 

2. Do działalności leczniczej, o której mowa w ust. 1a, stosuje się przepisy dotyczące 

działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

Art. 22. 

1. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają 

wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warunków: 

1)   ogólnoprzestrzennych; 

2)   sanitarnych; 

3)   instalacyjnych. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a 

także rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, 

kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego tych osób, a także 

rodzajem prowadzonej działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

<4a. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i 

obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i 

jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister 

Obrony Narodowej, 

2)  standardy postępowania medycznego w podmiotach leczniczych, określonych w 

pkt 1  

– kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób, a także 

rodzajem i miejscem prowadzonej działalności oraz zakresem udzielanych 

świadczeń zdrowotnych.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy 

postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych 

podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia 

odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych. 

Art. 34. 

1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zaprzestać działalności 

leczniczej: 

1)   całkowicie; 

2)   częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem tych 

świadczeń. 

2. Czasowe zaprzestanie działalności, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody wojewody. 

3. Kierownik występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa w 

ust. 2. 

4. Kierownik podmiotu leczniczego: 

[1)   utworzonego przez Ministra Obrony Narodowej występuje do wojewody z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody jednostki organizacyjnej właściwej do 

spraw zdrowia podległej Ministrowi Obrony Narodowej;] 
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<1) utworzonego przez Ministra Obrony Narodowej występuje do wojewody z 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody Ministra Obrony  

Narodowej;> 

2)   wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne utworzonego przez uczelnię medyczną występuje do wojewody z 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody rektora uczelni albo 

odpowiednio dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

5. Wniosek kierownika powinien zawierać określenie przyczyny, proponowany okres oraz 

zakres zaprzestania działalności. 

6. Wojewoda przed wyrażeniem zgody zasięga opinii dyrektora właściwego oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Niewydanie opinii w terminie 7 dni jest 

równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. 

7. Wojewoda wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, w drodze decyzji administracyjnej, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

8. W przypadku gdy zaprzestanie działalności leczniczej: 

1)   jest spowodowane siłą wyższą, 

2)   wynika z decyzji administracyjnej podjętej na podstawie odrębnych przepisów 

- kierownik informuje wojewodę o czasowym całkowitym albo częściowym zaprzestaniu 

działalności, w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności 

powodujących zaprzestanie tej działalności. 

 

Art. 37. 

1.(uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy ustawy stosuje się 

odpowiednio, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na 

ich podstawie, z tym że przepisów art. 30, art. 44-50 oraz przepisów oddziału 2 w 

rozdziale 3 działu II nie stosuje się. 

4. Do podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób 

pozbawionych wolności przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu 
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ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z 

późn. zm.) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, z tym że przepisów 

art. 30, art. 34 i art. 35, art. 44-46, art. 48-50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 

działu II nie stosuje się. 

4a. Do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, o którym mowa w 

ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 

osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24), przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, z tym że 

przepisów art. 22, art. 29, art. 30, art. 34, art. 35, art. 36 ust. 3, art. 44, art. 45, art. 49 ust. 1 

pkt 1 i art. 50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się. 

[5. Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez Ministra 

Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych w ramach jednostek organizacyjnych Straży 

Granicznej przepisu art. 49 nie stosuje się.] 

<5. Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej, utworzonych przez Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych w ramach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przepisu art. 

49 nie stosuje się.> 

 <6. Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez 

Ministra Obrony Narodowej przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy 

uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822), z tym że przepisów art. 35, 

art. 48–50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się. 

7. Do podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej przepisy ustawy stosuje się 

odpowiednio, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o 

służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami 

państwa, z tym że przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 1 pkt 11, art. 25, art. 29, 

art. 30, art. 34–36, art. 44, art. 45, art. 46 ust. 2–4, art. 48–50, przepisów oddziału 2 w 

rozdziale 3 działu II oraz przepisów działu IV nie stosuje się.> 

 

 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 40. 

[1. Jednostka budżetowa, której podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, 

posiadająca w swojej strukturze ambulatorium z izbą chorych, wykonuje działalność 

leczniczą w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub świadczeń lekarza 

dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż 

szpitalne udzielanych żołnierzom.] 

<1. Jednostka budżetowa i jednostka wojskowa, dla których podmiotem tworzącym jest 

Minister Obrony Narodowej, posiadające w swojej strukturze ambulatorium z izbą 

chorych, wykonują działalność leczniczą w zakresie świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej lub świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udzielanych żołnierzom i personelowi 

cywilnemu, a także żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu, w 

przypadku ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

2. Jednostka budżetowa, której podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości lub Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, posiadająca w swojej strukturze ambulatorium z izbą chorych albo 

poradnię przyzakładową i poradnię przyzakładową z izbą chorych, wykonuje działalność 

leczniczą w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub świadczeń lekarza 

dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż 

szpitalne udzielanych osobom, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 21 listopada 1967 

r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 

461, z późn. zm.) i funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony 

Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Służby Więziennej oraz Straży Granicznej. 

<Art. 46a.   

Kierownikiem podmiotu leczniczego w formie jednostki wojskowej może być osoba, 

która spełnia wymagania przewidziane dla dowódcy jednostki wojskowej określone w 

przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych.> 

Rozdział 3 

[Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami] 
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<Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej oraz jednostki wojskowej > 

Art. 83. 

[Tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej 

następuje w drodze:] 

<Tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki 

budżetowej oraz jednostki wojskowej następuje w drodze:> 

1)   zarządzenia: 

a)  ministra, 

b)  centralnego organu administracji rządowej, 

c)  wojewody; 

2)   uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Art. 86. 

 1. Podmiot, o którym mowa w art. 83, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w przepisach o finansach publicznych. 

2. Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej gospodaruje przekazaną w zarząd 

częścią mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz 

przydzielonymi środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania, na 

zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 

<3. W odniesieniu do działalności leczniczej wykonywanej przez jednostkę wojskową 

prawa i obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, 

gospodarowania mieniem oraz gromadzenia i rozdysponowywania środków 

publicznych są wykonywane przez kierownika właściwej dla tego podmiotu 

leczniczego państwowej jednostki budżetowej, utworzonej przez Ministra Obrony 

Narodowej, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).> 

<Art. 99a.  

Przepisów art. 93–99 nie stosuje się do pracowników wykonujących zawód medyczny na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.> 
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Art. 209. 

 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskały tytuł specjalisty w 

dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, zachowują dotychczasowe 

uprawnienia bez konieczności odbycia specjalizacji. 

2. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęły specjalizację 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 

220 pkt 1, kontynuują ją na podstawie dotychczasowych przepisów. 

[3. W okresie 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być rozpoczynane nowe 

specjalizacje mające na celu uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1.] 

<3. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być rozpoczynane 

nowe specjalizacje mające na celu uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1.> 

 

Art. 219. 

 1. Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 4, art. 21a ust. 2 i art. 66 

ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 5, art. 36 ust. 6, 

art. 50 ust. 2 i art. 122 ust. 6 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2012 r. 

[2. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 

1, zachowuje moc przez okres 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.] 

<2. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 

220 pkt 1, zachowuje moc przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.> 

3. Zachowany w mocy akt wykonawczy, o którym mowa w ust. 2, może być zmieniony przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, w granicach 

określonych w art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1. 

 


