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Zasady przekazywania rodków publicznych podmiotom 
wykonuj cym dzia alno lecznicz reguluje Dzia V projektu 

ustawy

Art. 107. ust.1. 
Podmiot wykonuj cy dzia alno lecznicz mo e otrzyma rodki 
publiczne z przeznaczeniem na:

1) realizacj zada w zakresie programów zdrowotnych i promocji 
zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprz tu medycznego oraz 
wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zada ;
2) remonty;
3) inne ni okre lone w pkt. 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i 
sprz tu medycznego;

4) realizacj projektów finansowanych z udzia em rodków 
pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej lub niepodlegaj cych
zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez pa stwa
cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), lub innych ni wymienione rodków pochodz cych ze 
róde zagranicznych, niepodlegaj cych zwrotowi;

5) cele okre lone w odr bnych przepisach oraz umowach 
mi dzynarodowych;
6) realizacj programów wieloletnich;
7) pokrycie kosztów kszta cenia i podnoszenia kwalifikacji osób 
wykonuj cych zawody medyczne.
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Art. 107 ust. 2.
Podmiot wykonuj cy dzia alno lecznicz mo e otrzymywa rodki
publiczne na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, w zakresie, w 
jakim realizacja tych zada s u y udzielaniu wiadcze opieki zdrowotnej 
finansowanych ze rodków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pó n.

zm.11)).

Art. 108. ust.1. 
Na realizacj zada , o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1 i 5–7, 
podmioty wykonuj ce dzia alno lecznicz , mog uzyska rodki
finansowe na podstawie umowy zawartej z:
1) Skarbem Pa stwa reprezentowanym przez ministra, centralnym 
organem administracji rz dowej, wojewod , a tak e z jednostk
samorz du terytorialnego lub z uczelni medyczn ;
2) innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zada na
podstawie odr bnych przepisów.

Art.108 ust.2. 
Na realizacj zada , o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1–6, podmioty 
wykonuj ce dzia alno lecznicz , mog uzyska od podmiotu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, z wyj tkiem uczelni medycznej, dotacj w
rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z zastrze eniem ust. 3.

Art.108 ust.3. 
Dotacj , o której mowa w ust. 2, na realizacj zada , o których mowa w 
art. 107 ust. 1 pkt 2 i 3 mo e przyzna :
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1) minister w a ciwy do spraw zdrowia:

a) spó ce kapita owej, w której reprezentowany przez niego Skarb 
Pa stwa, posiada udzia y albo akcje reprezentuj ce co najmniej 51% 
kapita u zak adowego,
b) spó ce kapita owej wykonuj cej dzia alno lecznicz , w której 
uczelnia medyczna posiada udzia y albo akcje reprezentuj ce co najmniej 
51% kapita u zak adowego,
c) samodzielnemu publicznemu zak adowi opieki zdrowotnej, dla którego 
podmiotem tworz cym jest minister w a ciwy do spraw zdrowia albo 
uczelnia medyczna;

2) inny minister, centralny organ administracji rz dowej oraz wojewoda:

a) spó ce kapita owej, w której reprezentowany przez niego Skarb 
Pa stwa, posiada udzia y albo akcje reprezentuj ce co najmniej 51% 
kapita u zak adowego,
b) samodzielnemu publicznemu zak adowi opieki zdrowotnej, dla którego 
jest podmiotem tworz cym.

Art.108 ust. 4. 
Do warunków i trybu przekazywania rodków publicznych na podstawie 
umowy, o której mowa w ust. 1, nie maj zastosowania przepisy o 
zamówieniach publicznych, chyba e przepisy odr bne stanowi inaczej.
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Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowo ci ród a finansowania ujmuje 
si w pasywach w bilansie i wyró nia nast puj ce pozycje: 

- kapita y (fundusze w asne),
- rezerwy,
- zobowi zania d ugoterminowe,
- zobowi zania krótkoterminowe i fundusze specjalne,

- rozliczenia mi dzyokresowe.

Bior c pod uwag zewn trzne ród a finansowania mo na wyró ni :

- finansowanie w asne, poprzez wk ady i udzia y;

- finansowanie obce, poprzez pozyskanie rodków z rynku finansowego.

1. ród a wewn trzne
- wypracowany zysk netto
- amortyzacja
- przekszta cenia w aktywach
- przekszta cenia w kapita ach

2. ród a zewn trzne
- dop aty wspólników
- poszukiwanie nowych 
inwestorów
- fundusze venture capital
- emisja papierów 
warto ciowych.
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1. Kapita d ugoterminowy

- rezerwy
- kredyty d ugoterminowe
- por czenia kredytowe
- leasing
- franchising
- obligacje
- dotacje i subwencje
- rodki z funduszy unijnych

2. Kapita krótkoterminowy

- kredyty krótkoterminowe
- zobowi zania odnawialne
- kredyt kupiecki
- factoring
- po yczki
- papiery d u ne.

Co z niedochodow dzia alno ci ?
Co z zad u eniem i odpowiedzialno ci organów spó ki je li udzia owcem
(w a cicielem) jest JST?
Jak dokapitalizowa zak ad?
Zarz dzanie finansami spó ki a polityka
Jawno finansów publicznych a tajemnica przedsi biorstwa, handlowa.


