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Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie 
zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. 
Nr 58, poz. 355) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych  
likwiduje zakład, w przypadku gdy dalsza dzia-
łalność zakładu jest nieuzasadniona oraz 
w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot-
nej, zwanej dalej „ustawą”.”;

2)  w § 12 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a)  ordynatora — kierownika oddziału kliniczne-
go;”;

3)  w § 15 w ust. 1:

a)  zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W skład komisji — w przypadku gdy postępo-
wanie konkursowe dotyczy stanowiska ordyna-
tora, ordynatora — kierownika kliniki lub ordy-
natora — kierownika oddziału klinicznego — 
wchodzą:”,

b)  pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)  przedstawiciel organu podległego lub nad-
zorowanego przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych albo kierownika jed-
nostki organizacyjnej podległej lub nadzoro-
wanej przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, w przypadku gdy postępo-
wanie konkursowe dotyczy stanowiska or-
dynatora, ordynatora — kierownika kliniki 
lub ordynatora — kierownika oddziału kli-
nicznego w zakładzie utworzonym na ich 
wniosek;”,

c)  po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9)  przedstawiciel rektora właściwej publicznej 
uczelni medycznej lub publicznej uczelni 
prowadzącej działalność dydaktyczną i ba-
dawczą w dziedzinie nauk medycznych, 
w przypadku gdy postępowanie konkurso-
we dotyczy stanowiska ordynatora — kie-
rownika kliniki lub ordynatora — kierownika 
oddziału klinicznego.”;

4)  w § 30:

a)  w pkt 1:

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b)  zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użyt-
kowanie lub użyczenie aktywów trwałych 
oraz zakupu lub przyjęcia darowizny apa-
ratury i sprzętu medycznego,”,

— dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f)  udostępniania oddziału szpitalnego na po-
trzeby wykonywania zadań dydaktycznych 
i badawczych w powiązaniu z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych;”,

b)  w pkt 2 lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c)  kredytów bankowych lub pożyczek,

  d)  podziału zysku lub pokrycia straty;”;

5)  po § 31 dodaje się § 31a i 31b w brzmieniu:

„§ 31a. 1.  Zakład może udostępniać publicznej 
uczelni medycznej, publicznej uczelni 
prowadzącej działalność dydaktyczną 
i badawczą w dziedzinie nauk medycz-
nych, Polskiej Akademii Nauk, państwo-
wej jednostce badawczo-rozwojowej 
prowadzącej publiczny zakład opieki 
zdrowotnej lub Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego oddział 
szpitalny, zwany dalej „oddziałem kli-
nicznym”, na potrzeby wykonywania za-
dań dydaktycznych i badawczych w po-
wiązaniu z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych.

2.  Udostępnienie oddziału klinicznego na-
stępuje na podstawie umowy cywilno-
prawnej zawartej przez kierownika za-
kładu odpowiednio z: publiczną uczelnią 
medyczną, publiczną uczelnią prowa-
dzącą działalność dydaktyczną i badaw-
czą w dziedzinie nauk medycznych, Pol-
ską Akademią Nauk, państwową jed-
nostką badawczo-rozwojową prowadzą-
cą publiczny zakład opieki zdrowotnej 
lub Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, 
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, 
poz. 679.
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3.  Zawarcie umowy wymaga zgody ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych.

4.  Umowa, o której mowa w ust. 2, powin-
na określać w szczególności:

1)  liczbę i kwalifikacje zawodowe  
nauczycieli akademickich mających 
wykonywać w udostępnianym od-
dziale klinicznym zadania dydaktycz-
ne i badawcze w powiązaniu z udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych;

2)  warunki odbywania i organizacji za-
jęć dydaktycznych oraz zasady usta-
lania ich ilości;

3)  zasady organizacji i finansowania ba-
dań oraz udzielania informacji na te-
mat prowadzonych badań;

4)  zasady odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu, któremu jest udostępniany 
oddział kliniczny, za szkody wyrządzo-
ne przez studentów, uczestników stu-
diów doktoranckich lub nauczycieli 
akademickich oraz zasady postępo-
wania w przypadku naruszenia przez 
nich porządku ustalonego w zakładzie 
udostępniającym oddział kliniczny.

5.  Udostępnianie oddziału klinicznego nie 
może ograniczyć dostępności świad-
czeń zdrowotnych określonych w statu-
cie zakładu.

  § 31b. 1.  Czasowe zaprzestanie działalności całko-
wicie lub w zakresie niektórych jedno-
stek lub komórek organizacyjnych zakła-
du wymaga zgody ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych.

2.  Kierownik zakładu po uzyskaniu opinii 
rady społecznej zakładu występuje do 
ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych z wnioskiem o udzielenie 
zgody, o której mowa w ust. 1.

3.  Wniosek kierownika zakładu powinien 
zawierać określenie przyczyny oraz pro-
ponowany okres zaprzestania działalnoś-
ci.

4.  Zgodę wydaje się na okres nieprzekra-
czający 3 miesięcy.

5.  Kierownik zakładu po uzyskaniu zgody, 
o której mowa w ust. 1, informuje dy-
rektora właściwego oddziału wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz wojewodę o czasowym całkowi-
tym lub częściowym zaprzestaniu dzia-
łalności.”;

6) w § 35 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, 
podmiot sprawujący nadzór analizuje w szcze-
gólności:

1)  kwartalne sprawozdanie o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym zakładu;

2)  kwartalne sprawozdanie o stanie zobowią-
zań oraz o stanie należności;

3)  roczny plan rzeczowo-finansowy zakładu;

4)  roczne sprawozdanie finansowe zakładu.

  3.  Jeżeli podmiot sprawujący nadzór uzna, na 
podstawie sprawozdań, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1 i 2, że jest zagrożona płynność 
finansowa zakładu, może żądać ich przekazy-
wania co miesiąc.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller
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