
2. Ustawa o działalności leczniczej1

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

Tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 295)2

(zm.: Dz.U. 2019, poz. 1655, poz. 2020, poz. 2331; 2020, poz. 567, poz. 1493)

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 lecz-

niczą;
4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej

oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Art. 2. [Definicja pojęć] 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) dokumentacja medyczna – dokumentację medyczną, o której mowa

wprzepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655 i 1696);

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 Pol-
skiej poza granicami państwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r.
poz. 1726);

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 25.02.2020 r.
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2 DziałLeczU Art. 2

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

5) podmiotwykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy, o którym
mowawart. 4, oraz lekarza, pielęgniarkę lubfizjoterapeutęwykonujących
zawódw ramachdziałalności leczniczej jako praktykę zawodową, 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 zdrowiu;

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, przy-

wracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikają-
ce z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania;

11) świadczenie szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świadcze-
nia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i reha-
bilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udziela-
ne z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym
24 godzin;

12) stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie
szpitalne – świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyj-
ne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczni-
czej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznic-
twa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowiawyma-
ga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych
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 zarząd

spółki kapitałowej, aw przypadku innych podmiotówwykonujących dzia-
łalność 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 lecz-
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Art. 3–4 DziałLeczU 2

nicząw rodzaju świadczenia szpitalne, jak i działalność lecznicząw rodza-
ju 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 usta-
wy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649,
730 i 2294), dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot
leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyjnym, 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 badawczychwpowiązaniu z udzielaniem

świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych
technologii medycznych oraz metod leczenia.
2a. Czynności, o którychmowawust. 2, mogą byćwykonywane za pośred-

nictwem 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 zostać
wydzielona jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowot-
nych mieszkańcom domów pomocy społecznej, wychowankom regionalnych
placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków pre-
adopcyjnych, 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 2019 r. poz. 1292 i 1495) we wszelkich
formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, je-
żeli 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 właściwe-
go do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji
BezpieczeństwaWewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej
ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub po-
łożną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.
z 2019 r. poz. 357, 730 i 1590),
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2 DziałLeczU Art. 5

4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227),

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie
zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadze-
nie 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 związkówwyznanio-
wych 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 wy-
łącznie wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykony-
wane 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 wykonu-

jących 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. Lekarze, pielęgniarki i fizjote-
rapeuci mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na
zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa
w art. 100.

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

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka
lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu we-
zwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidual-
na specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład
lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarskawyłączniew zakła-
dzie leczniczymna podstawie umowy z podmiotem leczniczymprowa-
dzącym ten zakład,
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Art. 6 DziałLeczU 2

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 praktyka

pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu
wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indy-
widualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu
wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki
wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem
leczniczym prowadzącym ten zakład,

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

3) fizjoterapeuty może być wykonywana w formie:
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka

fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącz-
nie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna
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 zastrzeżeniemprzepisówustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzą-
dzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655),
utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:
1) spółki kapitałowej;
2) jednostki budżetowej;
3) jednostki wojskowej;
4) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

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 prze-
pisów o gospodarce komunalnej.

5. (uchylony)

11



2 DziałLeczU Art. 6

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% kapi-
tału zakładowego spółki oraz uczelnia ta dysponuje bezpośrednio większo-
ścią głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.
Udziały albo akcje w tej spółce poza uczelniami medycznymi mogą posia-
dać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz jed-
noosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
państwa.

7.3 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 do uczelni medycznej nie może stanowić mniej niż
51% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej
liczba akcji należących do uczelni medycznej nie może stanowić mniej niż
51% ogólnej liczby akcji tej spółki, oraz uczelnia ta dysponuje bezpośred-
nio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo 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 leczniczą.
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 nominalna
udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorzą-
du terytorialnego nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego
spółki oraz Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego dysponu-
je bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu.

9.4 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 niemoże stanowićmniej niż 51%kapitału zakła-
dowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej liczba akcji należą-
cych do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie może
stanowić mniej niż 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, oraz Skarb Państwa

3 Art. 6 ust. 7 w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655, ze zm.
z Dz.U. z 2020 r. poz. 288), która wchodzi w życie 1.03.2021 r.

4 Art. 6 ust. 9 w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655, ze zm.
z Dz.U. z 2020 r. poz. 288), która wchodzi w życie 1.03.2021 r.
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Art. 7–9 DziałLeczU 2

lub jednostka samorządu terytorialnego dysponuje bezpośredniowiększo-
ścią głosów na zgromadzeniu wspólników albo 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 oraz z 2019 r. poz. 1815), 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 2019 r.
poz. 369, 1571 i 1667).

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.

11.5 W spółce kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samo-
rządu terytorialnego lub uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje
o wartości nominalnej nie mniejszej niż 51% kapitału zakładowego spółki,
a w przypadku prostej spółki akcyjnej – nie mniej niż 51% ogólnej liczby
akcji tej spółki, nie wypłaca się dywidendy.

Art. 7. (uchylony)

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. Stacjonar-
ne 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 hospita-
lizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także
prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin
oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warun-
kach domowych;

2) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swo-
im zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagają-
cych hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzeb-
nych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich

5 Art. 6 ust. 11 w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655,
ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 288), która wchodzi w życie 1.03.2021 r.
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2 DziałLeczU Art. 10–13

do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjen-
tów 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 leczni-
czego, 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 badania
diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia
dalszego postępowania leczniczego.

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. Przepisówust. 1 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje sięwprzypadkuudzielania świad-
czeń 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 laborato-
rium diagnostycznym oraz w pojeździe lub innym obiekcie będącym na wy-
posażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonym do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych.

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

ma;
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Art. 14–16 DziałLeczU 2

2) może byćwykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, podwa-
runkiem, 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 zdrowotnych,

w szczególności informacji dotyczących stosowanych metod diagnostycz-
nych 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 podmiotówwykonujących działal-
ność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu.
3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazuje Krajowemu

Punktowi Kontaktowemu do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej lub
oddziałowi wojewódzkiemuNarodowego Funduszu Zdrowia, o których mo-
wa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373,
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.

4. Dane określone w ust. 3 przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania wniosku.

Art. 15. [Niedopuszczalność odmowy świadczenia] Podmiot leczniczy nie
może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje
natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie
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 2019 r. poz. 1950 i 2128) 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;
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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 wolontaria-
cie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), 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 przepi-
sy 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 utrzymywaćwyrobymedyczne, wyposażeniewyrobówmedycz-

nych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro, aktywne wyroby medyczne do im-
plantacji oraz systemy lub zestawy zabiegowe złożone z wyrobów me-
dycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyro-
bach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534);

3) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wy-
konujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne okreś-
lone w odrębnych przepisach;

4) zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia:
a) odpowiedzialności cywilnej,
b) (uchylona).
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia,

wykaz wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia po-
trzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach, mając na uwadze
potrzebę zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnozowania,
monitorowania, leczenia, łagodzenia przebiegu chorób oraz kompensowania
skutków obrażeń lub upośledzeń.

3. Informacje, o którychmowawprzepisachwydanych na podstawie ust. 2,
są przekazywane przez podmioty leczniczew sposób określonywprzepisach
o systemie informacji w ochronie zdrowia.

4. (uchylony)

Art. 18. [Warunki dla lekarzy] 1. Lekarz wykonujący działalność leczniczą
jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące
warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wyko-
nywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów
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Art. 18 DziałLeczU 2

o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekar-
skich,

b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orze-

czeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawie-
szony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegaw-
czym;

3) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określo-
nym w art. 22, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wypo-
sażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt me-
dyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdro-
wotnych;

4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.
2. Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjali-

styczną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) określone w ust. 1;
2) posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi

i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.
3. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miej-

scu wezwania jest obowiązany:
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;
2) posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie

świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie określonym w art. 30
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590);

3) wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywa-
nej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca
przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych
i sprzętu medycznego, o których mowa w pkt 2.
4. Lekarzwykonujący indywidualną praktykę lekarskąwyłączniew zakła-

dzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 2, 4 i 5.

5. Lekarzwykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarskąwy-
łącznie w miejscu wezwania jest obowiązany spełniać warunki, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3.

6. Lekarzwykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarskąwy-
łącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład jest obowiązany spełniać warunki, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2.

7.W ramach grupowej praktyki lekarskiejmogą być udzielane świadczenia
zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami
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spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, spełniających warunki, o któ-
rych mowa w ust. 1 albo 2.

Art. 19. [Warunki dla pielęgniarek] 1. Pielęgniarka wykonująca zawód
w ramachdziałalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest obowiązana
spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) (uchylony)
3) nie może być:

a) zawieszonawprawiewykonywania zawodu albo ograniczonawwyko-
nywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów
o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielę-
gniarek i położnych,

b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orze-
czeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawie-
szona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegaw-
czym;

4) niemożemieć przerwywwykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuż-
szy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

5) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określo-
nym w art. 22, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny;

6) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej;

7) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.
2. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako

indywidualną specjalistyczną praktykę jest obowiązana:
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1;
2) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub in-

nej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako

indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącz-
nie w miejscu wezwania jest obowiązana:
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7, oraz, w przy-

padku indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2;

2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świad-
czeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

3) wskazać adres praktyki oraz adresmiejsca przechowywania dokumentacji
medycznej.
4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącz-

nie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym
prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa
w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7.

5.W ramach grupowej praktyki pielęgniarkimogą być udzielane świadcze-
nia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo part-
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nerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające warunki
określone w ust. 1 albo ust. 2.

6. Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielę-
gniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmio-
tem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki,
o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2.

Art. 19a. [Obowiązki fizjoterapeuty wykonującego indywidualną prakty-
kę fizjoterapeutyczną] 1. Fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach dzia-
łalności leczniczej jako indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną jest obo-
wiązany spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

a) tymczasowo zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo zawie-
szonyw prawiewykonywania zawodu albo ograniczonywwykonywa-
niu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2019 r.
poz. 952),

b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,

c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orze-
czeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawie-
szony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegaw-
czym;

3) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określo-
nym w art. 22, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wy-
posażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt
medyczny odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdro-
wotnych;

4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.
2. Fizjoterapeuta wykonujący indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną

wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany:
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;
2) posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie

świadczeń zdrowotnych;
3) wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wyko-

nywanej wyłącznie w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania we-
zwań imiejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów
leczniczych i sprzętu medycznego, o których mowa w pkt 2.
3. Fizjoterapeuta wykonujący indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną

wyłączniew zakładzie leczniczymna podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład jest obowiązany spełniać warunki, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.
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4. W ramach grupowej praktyki fizjoterapeutycznej mogą być udzielane
świadczenia zdrowotne wyłącznie przez fizjoterapeutów będących wspólni-
kami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. b, spełnia-
jących warunki, o których mowa w ust. 1 albo 2.

Art. 20. [Miejsce wezwania]Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 18
ust. 3 i 5, art. 19 ust. 3 i art. 19a ust. 2, nie może być zakład leczniczy.

Art. 21. [Wolontariat] 1. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane rów-
nieżw ramachwolontariatu, na zasadach określonychwporozumieniu, o któ-
rym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zawartym z wolontariuszem.

2. Dowolontariatu stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycz-
nego oraz doktoranci mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w ramach kształcenia w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej
kształceniew zakresie naukmedycznych lub nauk o zdrowiu, pod bezpośred-
nim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu
na treści kształcenia.

Art. 22. [Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń] 1. Pomieszczenia i urzą-
dzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wyma-
ganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz
zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warun-
ków:
1) ogólnoprzestrzennych;
2) sanitarnych;
3) instalacyjnych.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczel-
nej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Ra-
dy Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, okreś-
li, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny od-
powiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
pacjentów, a także rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udziela-
nych świadczeń zdrowotnych.

3a. Wymagań określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie
ust. 3 nie stosuje się do pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących
działalność leczniczą udzielających wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub syste-
mów łączności.

3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, może określić, w drodze rozporządze-
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nia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia oraz systemy teleinformatyczne lub systemy łączności podmio-
tu wykonującego działalność leczniczą udzielającego wyłącznie ambulatoryj-
nych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych lub systemów łączności, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeń-
stwa 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 leczni-
czego dla osób pozbawionych wolności, kierując się potrzebą zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego tych osób, a także rodzajem prowadzonej dzia-
łalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

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

urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami bu-
dżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzą-
cym jest Minister Obrony Narodowej,

2) standardy organizacyjne opieki zdrowotnej wwybranych dziedzinachme-
dycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczni-
czą, o których mowa w pkt 1

– kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób, a tak-
że rodzajem i miejscem prowadzonej działalności oraz zakresem udzielanych
świadczeń zdrowotnych.

4b. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych stosuje standardy organizacyjne opieki zdrowotnej, jeżeli zosta-
ły określone na podstawie ust. 5 dla dziedziny medycyny objętej zakresem
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ten podmiot wykonujący działal-
ność leczniczą lub dla rodzaju wykonywanej przez niego działalności leczni-
czej.

4c. Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dotyczą sposobu sprawo-
wania opieki nadpacjentem lubwykonywania czynności związanych z udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozpo-
rządzenia, standardy organizacyjne opieki zdrowotnej wwybranych dziedzi-
nach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność
leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń
zdrowotnych.

Art. 23. [Stosowanie regulaminu organizacyjnego] 1. Sprawy dotyczą-
ce sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot
wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie,
określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do praktyk zawodowych, o których mowa
w art. 18 ust. 4 i 6, art. 19 ust. 4 i 6 oraz art. 19a ust. 3, jeżeli w ramach tych

21



2 DziałLeczU Art. 23a–24

praktyk nie prowadzi się obserwacji pomieszczeń, o której mowa w art. 23a
ust. 1.

Art. 23a. [Monitoring] 1. Kierownik podmiotu wykonującego działalność
lecznicząmoże określićw regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji po-
mieszczeń:
1) ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa

pacjentów lub pracowników pomieszczeń,
2) w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów,

w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych

– za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

2. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, zawierające dane osobowe, podmiot wykonujący działalność
leczniczą przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i prze-
chowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w wyniku mo-
nitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu,
o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Art. 24. [Zawartość regulaminu organizacyjnego] 1. W regulaminie organi-
zacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szcze-
gólności:
1) firmę albo nazwę podmiotu;
2) cele i zadania podmiotu;
3) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdro-

wotnych;
5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych – w przypadku udzielania

świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce
przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych
świadczeń;

6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem
właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komór-
kach organizacyjnych zakładu leczniczego;

7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organiza-
cyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jedno-
stek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjono-
wania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyj-
nym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;

8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działal-
ność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, lecze-
nia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych;
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