
Część I. Akty ustrojowe

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

(zm.: Dz.U. 2001, Nr 28, poz. 319; 2006, Nr 200, poz. 1471; 2009, Nr 114, poz. 946)

Wyciąg

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego

stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wie-

rzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie po-

dzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość oku-

pioną
ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dzie-

dzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne

z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny

Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności

i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu in-

stytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumie-

niem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu

władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję
będą stosowali,
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1 Konstytucja Art. 17–38

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności
człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypo-

spolitej Polskiej.

(…)

Art. 17. [Prawo do tworzenia samorządów zawodowych] 1. W drodze
ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wy-
konujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym
wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony.

2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu.
Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ogra-
niczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

(…)

Art. 22. [Dopuszczalność ograniczenia wolności działalności gospodar-
czej] Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne
tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

(…)

Art. 30. [Zasada nienaruszalności i poszanowania godności człowieka]
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności
i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 31. [Zasada poszanowania i ochrony wolności człowieka] 1. Wolność
człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie
wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

3.1 Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są ko-
nieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicz-
nej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać
istoty wolności i praw.

(…)

Art. 38. [Prawo do ochrony życia] Rzeczpospolita Polska zapewnia każ-
demu człowiekowi prawną ochronę życia.

1 Art. 31 ust. 3 sprostowany obwieszczeniem z dnia 26.03.2001 r. (Dz.U. Nr 28,
poz. 319), które wchodzi w życie 4.04.2001 r.
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Art. 39–50 Konstytucja 1

Art. 39. [Wymóg zgody na eksperyment naukowy] Nikt nie może być
poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie
wyrażonej zgody.

Art. 40. [Zakaz stosowania tortur, zakaz poniżającego traktowania] Nikt
nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniża-
jącemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 41. [Gwarancja nietykalności i wolności osobistej] 1. Każdemu za-
pewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ogra-
niczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych
w ustawie.

2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma
prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności
tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie
rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.

3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały
dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być
w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu.
Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do
dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymcza-
sowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.

4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób hu-
manitarny.

5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.

(…)

Art. 47. [Zasada ochrony życia prywatnego] Każdy ma prawo do ochrony
prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do de-
cydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 48. [Prawo do wychowania dzieci; ograniczenie praw rodzicielskich]
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przeko-
naniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,
a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu.

Art. 49. [Zasada wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się] Za-
pewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ogranicze-
nie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób
w niej określony.

Art. 50. [Nienaruszalność mieszkania] Zapewnia się nienaruszalność
mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może na-
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1 Konstytucja Art. 51–65

stąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej
określony.

Art. 51. [Ochrona informacji o sobie] 1. Nikt nie może być obowiązany
inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego
osoby.

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać in-
nych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie
prawnym.

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów
i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji
nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa
ustawa.

(…)

Art. 53. [Wolność sumienia i wyznania] 1. Każdemu zapewnia się wolność
sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania reli-
gii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z in-
nymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, mo-
dlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność
religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależno-
ści od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy
religijnej tam, gdzie się znajdują.

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania
moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48
ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej
sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie
może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w dro-
dze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa
państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw
innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia
w praktykach religijnych.

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do
ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

(…)

Art. 65. [Wolność wyboru zawodu i miejsca pracy; zakaz zatrudniania
dzieci] 1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu
oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa.
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Art. 66–69 Konstytucja 1

2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.
3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter

dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa.
4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej

wysokości określa ustawa.
5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produk-

tywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezro-
bocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodo-
wego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych.

Art. 66. [Prawo do bezpiecznych warunków pracy; prawo do urlopu] 1.
Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób
realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy
i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa
ustawa.

Art. 67. [Prawo do zabezpieczenia społecznego w razie choroby pracow-
nika] 1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdol-
ności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu
wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa
ustawa.

2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych
środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego za-
kres i formy określa ustawa.

Art. 68. [Prawo do ochrony zdrowia] 1. Każdy ma prawo do ochrony zdro-
wia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa
ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym
i osobom w podeszłym wieku.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych
i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży.

Art. 69. [Prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa] Osobom
niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy
w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji
społecznej.

(…)
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1 Konstytucja Art. 72

Art. 72. [Ochrona praw dziecka; Rzecznik Praw Dziecka] 1. Rzeczpospo-
lita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od or-
ganów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,
wyzyskiem i demoralizacją.

2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy
władz publicznych.

3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby
odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę moż-
liwości uwzględnienia zdania dziecka.

4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw
Dziecka.

(…)
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2. Ustawa o działalności leczniczej1

z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654)

Tekst jednolity z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 2190)2

(zm.: Dz.U. 2018, poz. 1629, poz. 2219; 2019, poz. 492, poz. 730, poz. 959)

Wyciąg

Dział I. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres podmiotowy] Ustawa określa:
1) zasady wykonywania działalności leczniczej;
2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą

niebędących przedsiębiorcami;
3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność

leczniczą;
4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczni-

czej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Art. 2. [Definicja pojęć] 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 2017 r. poz. 1318 i 1524 oraz z 2018 r.
poz. 1115 i 1515);

1a) jednostka wojskowa – jednostkę organizacyjną niebędącą jednostką bu-
dżetową, dla której podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Naro-
dowej, w której są udzielane świadczenia zdrowotne, 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 świad-
czeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie
medycyny;

3) pacjent – pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

1 Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy.
2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 23.11.2018 r.
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2 DziałLeczU Art. 2

4) podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą – podmiot leczniczy wy-
mieniony w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 7;

5)3 podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy, o któ-
rym mowa w art. 4, oraz lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę wyko-
nujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawo-
dową, o której mowa w art. 5;

6) podmiot tworzący – podmiot albo organ, który utworzył podmiot lecz-
niczy 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 zdro-
wiu;

8) (uchylony)
9) szpital – zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje dzia-

łalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
10) świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu,

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wy-
nikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących za-
sady ich wykonywania;

11) świadczenie szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świad-
czenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji
i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjo-
narnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadcze-
nia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprze-
kraczającym 24 godzin;

12) stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadcze-
nie szpitalne – świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, ho-
spicyjne, 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 zdro-
wotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach;

13) uczelnia medyczna – publiczną uczelnię medyczną albo publiczną uczel-
nię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk
medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;

14) zakład leczniczy – zespół składników majątkowych, za pomocą którego
podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej.

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

rząd spółki kapitałowej, a w przypadku innych podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą – osobę uprawnioną do kierowania tymi

3 Art. 2 ust. 1 pkt 5 w brzmieniu ustawy z dnia 9.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2219), która wchodzi w życie 1.04.2019 r.

8



Art. 3–4 DziałLeczU 2

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. Zakład leczniczy jest jednostką lokalną w rozumieniu art. 42 ust. 4
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 997, 1000, 1629 i 1669), dla której nie sporządza się odrębnego bilansu,
chyba że podmiot leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyj-
nym, o którym mowa w art. 24.

Art. 3. [Działalność lecznicza] 1. Działalność lecznicza polega na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane za pośrednic-
twem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

2. Działalność lecznicza może również polegać na:
1) promocji zdrowia lub
2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udziela-

niem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem
nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

2a. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane za po-
średnictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może uczestniczyć, a pod-
miot wykonujący działalność leczniczą w zakresie, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu me-
dycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach
określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

4. W ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego może zo-
stać wydzielona jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdro-
wotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej, wychowankom regional-
nych placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków
preadopcyjnych, zlokalizowana na terenie tych podmiotów.

Art. 4. [Zakres podmiotowy] 1. Podmiotami leczniczymi są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

– Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629 i 1633)
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 organizacyj-
nej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podsta-
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2 DziałLeczU Art. 5

wowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
(Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544),

4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 i 1669),

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie
zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowa-
dzenie działalności leczniczej,

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

6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepi-
sów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyzna-
niowych 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 wy-
konywane przez kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi ina-
czej.

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 insty-
tutów;

3) przepisy art. 100–113 – w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą;

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

5) przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4, art. 119 oraz art. 122 – w zakresie
dotyczącym kontroli pod względem medycznym.

Art. 5. [Działalność lecznicza – formy] 1.4 Lekarze, pielęgniarki i fizjote-
rapeuci mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na
zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisa-
niu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym
mowa w art. 100.

2. Działalność lecznicza:
1) lekarzy może być wykonywana w formie:

4 Art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 9.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2219),
która wchodzi w życie 1.04.2019 r.
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a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna prak-
tyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miej-
scu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, in-
dywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu
wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekar-
ska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa
praktyka lekarska,

2) pielęgniarki może być wykonywana w formie:
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna prak-

tyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie
w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielę-
gniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącz-
nie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wy-
łącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmio-
tem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjali-
styczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa
praktyka pielęgniarek,

3)5 fizjoterapeuty może być wykonywana w formie:
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna prak-

tyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna
wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjotera-
peutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy
z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa
praktyka fizjoterapeutyczna

– zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.
3. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowa-

dzeniem podmiotu leczniczego.

Art. 6. [Działalność lecznicza – formy] 1. Skarb Państwa reprezentowany
przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę może,
z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735
i 2024), utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:

1) spółki kapitałowej;
2) jednostki budżetowej;
3) jednostki wojskowej;
4) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

5 Art. 5 ust. 2 pkt 3 dodany ustawą z dnia 9.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2219),
która wchodzi w życie 1.04.2019 r.
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2 DziałLeczU Art. 7

2. Jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić pod-
miot leczniczy w formie:

1) spółki kapitałowej;
2) jednostki budżetowej;
3) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

3. (uchylony)
4. Do spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się

przepisów o gospodarce komunalnej.
5. (uchylony)
6. Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy

w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo spółki
kapitałowej.

7. W spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wykonującej działalność lecz-
niczą, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, wartość nominalna udziałów
albo akcji należących do uczelni medycznej nie może stanowić mniej niż
51% kapitału zakładowego spółki oraz uczelnia ta dysponuje bezpośrednio
większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgro-
madzeniu. Udziały albo akcje w tej spółce poza uczelniami medycznymi
mogą posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorial-
nego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki państwa.

8. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ admi-
nistracji rządowej albo wojewodę oraz jednostka samorządu terytorialnego
mogą przystępować do spółki kapitałowej wykonującej działalność leczni-
czą. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

9. W spółce kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1,
lub do której przystąpiły podmioty, o których mowa w ust. 8, wartość no-
minalna udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakła-
dowego spółki oraz Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego
dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się, jeżeli nabywcą lub obejmującym akcje
spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1056), jest spółka kapitałowa, wobec której Skarb Państwa
sprawuje kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637
i 1669).

11. W spółce kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu
terytorialnego lub uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje o wartości
nominalnej nie mniejszej niż 51% kapitału zakładowego spółki, nie wypłaca
się dywidendy.

Art. 7. (uchylony)
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Art. 8–11 DziałLeczU 2

Art. 8. [Rodzaje działalności leczniczej] Rodzajami działalności leczniczej
są:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
a) szpitalne,
b) inne niż szpitalne;

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Art. 9. [Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne] 1. Stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać
w szczególności na:

1) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują
swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających
hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdro-
wia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków
ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgna-
cji w warunkach domowych;

2) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują
swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewy-
magających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych
potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpo-
wiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej
dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do
samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;

3) udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach uspraw-
niających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;

4) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i spo-
łecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz
opieki nad rodzinami tych pacjentów.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz świadczenia pielę-
gnacyjne i opiekuńcze mogą być udzielane także wyłącznie w warunkach
domowych.

Art. 10. [Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne] Ambulatoryjne świad-
czenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej
opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzie-
lane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym
i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzie-
lanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach zakładu lecz-
niczego, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń,
lub w miejscu pobytu pacjenta.

Art. 11. [Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne] Działalność lecznicza
w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także
udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem bada-
nia diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i usta-
lenia dalszego postępowania leczniczego.
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2 DziałLeczU Art. 12–14

Art. 12. [Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne] 1. Stacjonar-
nych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udziela
się w przypadku świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1:

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 labora-
torium diagnostycznym oraz w pojeździe lub innym obiekcie będącym na
wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonym do
udzielania świadczeń zdrowotnych.

Art. 13. [Inna działalność] W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych:
1) nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich re-

klama;
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. 14. [Informacja o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń] 1. Pod-
miot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej in-
formacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść
i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, na wniosek pacjenta,
udziela:

1) szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń zdrowot-
nych, w szczególności informacji dotyczących stosowanych metod dia-
gnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych
metod;

2) niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 1;

3) informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu.

3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazuje Krajowemu
Punktowi Kontaktowemu do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej lub
oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, o których
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510,
z późn. zm.), na ich wniosek, dane dotyczące świadczeń zdrowotnych udzie-
lonych wskazanym we wniosku pacjentom z innych niż Rzeczpospolita Pol-
ska państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cen tych świadczeń.
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Art. 15–17 DziałLeczU 2

4. Dane określone w ust. 3 przekazuje się w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.

Art. 15. [Niedopuszczalność odmowy świadczenia] Podmiot leczniczy nie
może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrze-
buje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na za-
grożenie życia lub zdrowia.

Art. 15a. [Ochrona prawna] Osoba wykonująca zawód medyczny udziela-
jąca świadczeń zdrowotnych poza zakładem leczniczym korzysta z ochrony
prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 16. [Działalność lecznicza] 1. Działalność lecznicza jest działalnością
regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsię-
biorców.

1a. Nie stanowi działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców działalność lecznicza:

1) podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej;
1a) podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej;

2) wykonywana jako:
a) działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), chyba że zachodzą
przesłanki określone w art. 9 ust. 1 tej ustawy,

b) działalność charytatywno-opiekuńcza, jeżeli przepisy odrębne prze-
widują prowadzenie takiej działalności.

2. Do działalności leczniczej, o której mowa w ust. 1a, stosuje się przepisy
dotyczące działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Art. 17. [Podmiot leczniczy; warunki] 1. Podmiot leczniczy jest obowiązany
spełniać następujące warunki:

1) posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom
określonym w art. 22;

2) używać i utrzymywać wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów me-
dycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wy-
robów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywne wyroby medyczne
do implantacji oraz systemy lub zestawy zabiegowe złożone z wyrobów
medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 650);

3) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby
wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne
określone w odrębnych przepisach;

4) zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia:
a) odpowiedzialności cywilnej.
b) (uchylona)
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