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$l odPowi*dxi na pismo w §prewi§ interpretacji przepis$w dotyeąey*h kwalifrkaeji
driałalnoŚei leeznicacj pr*w*lxanoj preex §r§;ilaiże§js poanruądowe upmejmic wyj*§ninm, *e:

Ustawa z dnin 24 krłietnia ?003 r. a działa"lnr:śei prlżytku publicznegcl i o wolontari**ię
(tj.: Du. U.20l8 r.. ptlz.450) przewiduje, iZ <lziałalnością odpłatną pożytku publicz.rrego
j*xt rlxiałąlrc*Ć prowadzon* pr%eu organi?a§je pozarządowe i podmioty rłyrnionione
w art. 3 u*t. 3. w sferze zadań publi*enych* z* które pobięrają ons wyne§r§dxęnie.
§aia}alm*ł,ią *dpłałną j**t tak*c *preeda* wytworzonych towarów lub świadcx*nie utług
w zakr*sie rehabilitneji społłrcrnej i xawrłtlrrwej osób ni*pelnospratvnyćh na zas*rlach

akreŚlonYeh w ustawie u clnin ?7 sierpnia 1997 r. o rehabilitĘi rgw*dowej i spłceencj
§ffix ?etfudnianiu oscb n*speł*§§pr&wayeh (Dz.U. g Ż016 r. pCIż. 2t}4s" x pófu. zm.},

l*b integra*ji i reintegm*ji x*wodowei i cpłó§un§j o§ób ua§r§*anyeh wyklucxexicrn
sPłłecznym, n których mowa w ustawie z <lnia 13 ęxerw*a 2{103 r. o rxtrułlnieniu *oejalnpn

{Dz. U. ł 20l6 r. P§7-, l82lt) clrae ustawie z dnia 27 kwietnia 200ó r. o spółdriclniach słcjalnyeb
(Dz.U. Praz, S3l" u pÓnr. zm.} orax sprzed*ż pnedrrrir:tów <larowirny {efi, 8 rrst. l u§tllwy).

lJxYskane, w r*m*eh prowndzonej dxiałaln*§ei odplatnej po*ytku publicznego, wyn*grodxcnic

{PrxYeh$d x Ę duirrłalnośei) nie może być vy*sae od tego, jakie wynika z krxztłiw
t§ dui*łalm$ci. {Jst*w* nałułxuje ptlnadttl" nby preeciętne miesięcżn§ wynagr§dzenie łlsaby



1iryezn*j x tytułu x*trudnicnit pray rłrykonywaniu dziąłalności odpłatnej poffiu Bublicxnogo"

xa okre* nst*tniegcl rakrr obrot{lw§§ó, a w przypndku *etrtdnienia tnvająeego krócej ni* rok

obrofi:lwy * xa łrkr*s tegei zatrutlnic*ią nie przekraeeał§ 3-'kf§tn§śei prxe*iętneg* nri*sięłxn§sc

wynngrndxcnia w sektłrrx* preeilsiębiołxtw cgłtsu*nego prfr§x Prcxgsa §łównego Urxędu

§tłlrystyean§§§ xlt rok poprxedni, W prxeeiwnym wypadku dziąłalm*ć taka uxn*nana jert

x* dxidntm*ć go@rery ly:r*fiim.ig*rł §stffiry- § dnia 2 lipea ?004 r. c swobaduic

dxigłalno*ei gospodarceej (§x. U.tj.: zż{t.|7 r. psx. 21ó*}"

Zgodnie u §fi. l32 u§t" l łt§tewy x dnia 2? xierpnia 2S04 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

linłnsowanych ee śmdków publiexnyeb (§x" U. e2łl7 r.p§u, lg38, z p**n" em.}, pod*tawą

udai*lania świadeapń opieki xdrowotnej linansowany*h ałą śmdków publicmy*h

praex Narodowy §unłlugx żdr*wia je§t * §§ do xas*łly - wn§w& tl udzieląŃ *wiadez*ń łBieki

zdrowotnej zarvartłr pomięduy śrł,iątlcxgniodawcą (np. §ttrwareyxxęnięm prowłxląeym

podmiot leczrricxy) a publi*xnym płatnikiem {NąrodowYń Funduxx*m Zdrowi*}.

żgodnie ze stanowiski*m Ministęr*twa Xdrowi* (wyrn*łne w piśmie z dnia 13 rnaia 3010 r.

tl §y§n. M;-L}U-RF-7l-?0?l?-llJc/lt}} ,,x chwilą xawnrein umówy kształtuj* się stosunek

zclbtlwiązani*wy, ktdrrego treśeią jest obowiązek świadeaęnieidawey do udeielania świadcz-eń

*pi*ki r-drowotnej i jednocecśnie uprawnienie do Ądarria aapłaty ża t§ *wiadexgnią

a tak*c trbelwiąxek Narod*wego §undusxu Zdrowia do s§nansowania t*kieh §wiadcr.cń,

§tosu*ek r,obowiązani<rwy międxy §u*dusx*m & świadczenirxlawcą jest stosunkigm

eywiln*prawny§l* a ęwęntualne ret*ecuenia vcplikające z realizacji ww, um§wy roz§ffiygene

§ą w po§tęp§waniu cywil*ynr. Śr*dki, kttlrt ł:trzymuje Fundu§z n& realiz*cję swCIich zaden

{ąi, finarsowanię §wiadcz*ń opi*ki zdrowł:tnoj) mo§ą pochodzić rarówno ż§ składki

n* ub*xpi**xeni* udrrtvrotn*, jak ńlłnięż u d§t§§ji x bud*ctu pań§twa" o kt$Ę m$wfl

w art. 97 rrxł. S rłrw. §§tewy. Niemle**irł: od tego x jakiego *ródła poch*dą §rodki

na 1inansor.vanie świ*d*zeń łpieki xdrowatnej" w prxypadku :r-awarein prftee Frurdusr um$wy

z"c świadcz-eniodaweą śrłrdki które prtekazyvrane są §windczeni*dawcoffi ns rcalirację

świadcueń *picki xrkow*ln*j st*nowią zapłatę (rvynłgrodzenie) ra udaietane świadezenie".

eo do ffirrly, zgodni* ź aft" ló uxt*wy e dnia 1§ kwietnia żill t r. o d"aiałalności le*miexej

{tj.: §x, lJ. x 301S r. pOż. 160 l: ptlźm. xm.) duiała}naść leeunicml je*t działalno§e ią regulcrłaną

§{&*,p|*l!li§r.*§r!sl
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w r§g§§}ieniu u§lawy r,elnia ? lipca 2004 r. o swoborlxic działalności gospodarexej. Jednakee

tl*taw* wskaeuje, że nie stanowi działalności regulowan*j dziłłalnorić lę*unicza wy_konywana

jako rtzialalnrlść poly*<u publierncgo.

M";ą* Re u\§*dze powyż§ż§ deiałalnośc Stowarzyszenia pr*wadą§ągCI prx*dsi.ębior§two

podmiotu leczniczego zgodnie z u§t§lĄ/ą cl działalności leczniee*j. klórę karxysta zc środków

Narodowego §undusxu żdrawia w rąmach ilmowy o udzictanie §wiadeeęń opieki zdrowotrrej

możc oilbpvać *ig w ram*ch działalnoś*i gosp*d§rcrej, lub od,płn§rej p*żytku publiemego"

je*eli gachow*ne *ą wsxystkie niexbSne pree*łanki definicyjn* wskffisn* w ugtawie

o ,działatno**i pc*ytku publicznego i o wolontariacie, w tym ert. 9 ust. t ustawy (dotycące

nłdwy*ki pruyehodu nad kasztami i wySacanego prae*wriikom wynagrodzenia).

Dxiałalność taka nie może jednak sranowić dz.iałalności nieod$ahej pożytku publieirncgo,

z, uwagi na fbkt, iż wy*tępuje elgmęnt wynagroilieni*. Nic jest prźy tym istofrte,

ezy wynagrodz*ri* pokrywłne jcsr xe śyg,Ćk*w bezpn§rnd*ich łdbiorców usług (w tym

wypadku pacjentów}, czy też prueu podmił:t §aeei {w tym vrypadku NFZ).
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