
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 39. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 września 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dopuszcza wiele form organizacyjno-

prawnych, w jakich mogą działać podmioty lecznicze. W przypadku podmiotów leczniczych tworzonych i 

prowadzonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego przewidziano dwie formy dzia-

łania – jako jednostka budżetowa lub jako spółka kapitałowa. W art. 7 ustawy dookreślono, odnosząc się 

jeszcze niejako do nieobowiązującej już ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, że 

wspomniane podmioty mogą prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Opisana różnorodność gwarantuje oczywiście pewną elastyczność, z drugiej jednak strony przekłada się 

na niebezpieczeństwo nierównego traktowania uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w przypadku, kiedy 

chcieliby oni dochodzić swoich praw z tytułu odpowiedzialności za błędy medyczne. Problem ten widoczny 

jest szczególnie w kontekście coraz powszechniejszego procesu komercjalizacji szpitali, czyli przekształcania 

istniejących podmiotów w spółki kapitałowe. Jak wynika bowiem z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, nie można ogłosić upadłości publicznych samodzielnych zakła-

dów opieki zdrowotnej. Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że pacjenci dochodzący swoich praw od 

SP ZOZ są potencjalnie w zdecydowanie lepszej sytuacji niż ci, którzy próbują wyegzekwować odszkodowa-

nie od podmiotów prowadzonych w formie spółki kapitałowej. W tym drugim przypadku znajdują bowiem 

zastosowanie przepisy o upadłości. Co za tym idzie, może się okazać, że niewypłacalna spółka nie ma środ-

ków na pokrycie swoich zobowiązań, w tym także na wypłatę pacjentom należnych odszkodowań. 

Podobne wątpliwości odnoszą się do przypadków, kiedy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków 

Narodowego Funduszu Zdrowia realizowane są przez prywatne podmioty lecznicze. W tym wypadku trudno 

nawet liczyć na to, że należne zobowiązanie odszkodowawcze przejdzie na podmiot prowadzący, co mogłoby 

mieć miejsce w przypadku podmiotów publicznych. 

Z uwagi na opisaną problematykę słuszna wydaje się ogólna teza, zgodnie z którą Skarb Państwa powi-

nien w takim samym zakresie ponosić odpowiedzialność za właściwe realizowanie świadczeń medycznych, 

które finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Odpowiedzialność ta powinna być taka 

sama niezależnie od tego, jakie są struktura własności oraz forma organizacyjna podmiotu, który takie świad-

czenie realizuje. Z pewnością przyjęcie przedmiotowego rozwiązania byłoby korzystne dla beneficjentów 

świadczeń zdrowotnych. 

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie zainicjowania takich zmian w prawie, 

które pozwoliłyby wzmocnić standardy ochrony praw pacjentów w opisanym przeze mnie zakresie. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




