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U S T AWA  

z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o działalności leczniczej 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 

r. poz. 217, z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„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);”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą – podmiot leczniczy 

wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 7;”, 

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) podmiot tworzący – podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy 

w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki 

budżetowej albo jednostki wojskowej;”; 

2) w art. 4 w ust. 1 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 w 

brzmieniu: 

„7) jednostki wojskowe”; 

3) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w 

brzmieniu: 

„3) jednostki wojskowej.”; 

4) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium 

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

                                                           

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 

1138, 1146, 1491 i 1626. 
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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.”; 

5) w art. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

6) w art. 16 w ust. 1a po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej;”; 

7) w art. 22 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

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.”; 

8) w art. 34 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) utworzonego przez Ministra Obrony Narodowej występuje do wojewody z 

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

Narodowej;”; 

9) w art. 37: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej 

utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej przepisy ustawy stosuje się 
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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.”; 

10) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

11) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu: 

„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.”; 

12) w dziale II w rozdziale 3 tytuł oddziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej oraz jednostki wojskowej”; 

13) w art. 83 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki 

budżetowej oraz jednostki wojskowej następuje w drodze:”; 

14) w art. 86 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W odniesieniu do działalności leczniczej wykonywanej przez jednostkę 

wojskową prawa i obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości i 
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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.
2)

).”; 

15) po art. 99 dodaje się art. 99a w brzmieniu: 

„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.”; 

16) w art. 209 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

17) w art. 219 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 r. 

 

MARSZAŁEK SEJMU 

(-) wz. Eugeniusz Grzeszczak 

Wicemarszałek Sejmu 

 

 

 

                                                           

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 

2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532. 
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