
Opinia o celowości inwestycji w sektorze zdrowia —

nowelizacja ustawy o dzialalności leczniczej

W dniu 13 lipca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy art. 115 ust. 4a i 4b ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.),
wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1128), związane z obowiązkiem posiadania pozytywnej opinii

o celowości inwestycji przy udzieleniu dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne.

Interpretacja Ministerstwa Zdrowia wprowadzonych zmian w ww. ustawie
jest następująca:

„Art. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ztstauy o śi”iadczeniach opieki
zdrowotnej finansrni”anych ze środkóit publicznych oraz niektórych innych ztstrni”

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1128,), uprowadzi? zmiany do art. 115 ustauy o działalności leczniczej.
Obowiązek posiadania po_ylyu”nęj opinii o celowości imyestycji dotyczy jedynie przypadkóit”

przyznawania dotacji przez: ministra wkiściwego do spraw zdrowia, innego ministra, centralny

organ administracji rządowej, wojewodę — podmiotom o któn”ch mowa iy art. 115
ust. 4 pkt. 1 i 2

.
samodzielnym publicznwn zakładom opieki zdrowotnej, utworzonym przez

ww. organy lub uczelnie medyczne oraz spólkom kapitałowym, w których reprezentowany przez
nich udział skarbu państwa lub udział uczelni medycznej wynosi co najmniej 51% kapitału
zakładowego.

Natomiast, podmioty lecznicze których podmiotem tworzącym jest jednostka
samorządu terytorialnego nie „zajq takiego ohmykjzku, niemniej jednak, co do zasady u świetle
ww. ustawy, wystąpienie z wnioskiem, z uylączeniem mi”. sytuacji, ma charakter fbkultatjrn”ny.

„Jednakże należy zauważyć, że w pozostalych przypadkach, konieczność posiadania
opinii o celowości imiestycji może wynikać z innych podstaw”, np. z mn”nzogów określonych
u” rantach postępowanie konkursowego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy też mv przypadku ubiegania się
o środki z Unii Europejskiej (jeśli jest taki zapis u” wymaganiach konkursowych,)
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