
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechotę 

na 22. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 listopada 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz do ministra administracji i cy-
fryzacji Michała Boniego 

Szanowni Panowie Ministrowie! 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z kompetencjami poszczególnych organów 

jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie dotyczącym przekształcania samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie, czy w ministerstwie prowadzone są jakiekolwiek prace związane z uściśleniem zapisów 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU 2011.112.654 z późn. zm.).  

Jeśli wspomniane prace nie są prowadzone, to prosimy o przedstawienie jednoznacznego stanowiska co 
do tego, czy przed dokonaniem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 
spółkę prawa handlowego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego winien uzyskać akceptację 
organu stanowiącego. 

Zgodnie z art. 69 przywołanej ustawy przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej w spółkę kapitałową odbywa się na zasadach określonych w art. 70–82. W przypadku samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu tery-
torialnego, organem dokonującym przekształcenia jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialne-
go (art. 75 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej), to jest odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
zarząd powiatu albo zarząd województwa. 

Relacja przepisów ustawy o działalności leczniczej do przepisów ustaw o samorządzie gminnym, powia-
towym i samorządzie województwa nasuwa w praktyce wiele istotnych wątpliwości co do kompetencji przy-
sługujących organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego podczas procesu przekształcenia. 

Na wspomniane zagadnienia zwracają uwagę również przedstawiciele doktryny, którzy podkreślają, że 
przepis art. 75 ustawy o działalności leczniczej nie rozstrzyga tego, czy przed dokonaniem przekształcenia 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego winien uzyskać akceptację organu stanowiącego. Obowiązująca ustawa o działalności leczni-
czej nie zawiera regulacji, które stanowiłyby podstawę do wyłączenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy o 
samorządzie gminnym, art. 12 pkt 8 lit. g – i ustawy o samorządzie powiatowym, czy też wreszcie art. 18 
pkt 19 lit. e i f ustawy o samorządzie województwa. 

Jako że poruszona kwestia ma istotne znaczenie, prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie. 

Z poważaniem 
Andrzej Misiołek 
Leszek Piechota 


