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osobowośc prawna zoz.u
austawa zdnla 15 kwietnia

2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działa|ności

|eczniczĄ (Dz. U. z2011r' Nľ 112, poz' 654,,,UDL''),
która zastąpiła popzednio obowĺązującąustawę z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.
U, z 2007 r. N r 1 4, poz, 89 z pőżn' zm,,,,U stawa o ZoZ,,),
wprowadziła istotne zmiany w wykonywaniu działa|no-
ści |eczniczej, w tym w zakresie funkcjonowania pod-
miotów wykonujących działa|ność |eczniczą'

Jedną z takich zmian jest brak pzepĺsu regu|ują-
cego kwestię osobowości prawnej istn iejących samo-
dzie|nych pub|icznych zakładow opieki zdľowotnej
(,,sP zoz,),które zgodnie z upzednio obowiązującym
art. 35b ust. 3 Ustawy o ZoZ osobowośó prawną uzy-
skiwały w momencie wpisu do rejestru do Krajowego
Rejestru Pzedsiębiorców. Bra k takiego jednoznacz-
nego pzepisu w UDL rodzi podstawowe pytanie co
do statusu prawnego SP ZOZ po dniu I lipca 2011
roku, W którym UDL weszła w Życie, |zn, czy brak ta-
kiego jednoznacznego przepisu w UDL wpłynął na
sytuację prawną sP zoz, w szczegó|ności czy SP
ZoZutraciły osobowośc prawnąz dniem 1 |ipca 2011
roku. Z drugiej strony, w UDL nie ma rowniei pzepi-
su, który jednoznacznie regu|owałby utratę przez SP
ZoZ osobowości prawnej'

Pytania te sąistotne w świetle art. 33, 37 w aľ. zart'35
ustawy zdnia23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz. U. z19M r. Nr 16 poz,93zpożn'zm'),zgodnĺe z kto

rymi osobami prawnymi są Skarb Pańshłĺa ijednostki or-
ganizacyjne, którym pzepisy szczego|ne pra7znają oso
bowośó prawną a jednostka organizacyjna uzyskuje
osobowośó prawnąz chwi|ą jej wpisu do właściwego Ęe-
stru, chyba Że pzepisy szczego|ne stanowią inaczej. Po
wstanie, ustro.i i ustanie osób prawnych okreś|ają właści-
we pzepisy. osobowość prawna nie może byc zatem

domniemana, |ecz musijednoznacmie wynikać z normy
prawnej, m potwierdza ozecznictwo Sądu Najwyiszego.

W obecnej sytuacji w kwestii statusu prawnego SP
ZoZ prezentowane są następujące pog|ądy:

_sP zoznie utraciły osobowości prawnejz dniem
1 |ipca 2011 roku, poniewaŻ nie zostały wykreś|one
z Krajowego Rejestru Sądowego, a w UDL brak jest
przepisu regu|ującego utratę przez nie osobowości
prawnej;

_sP ZoZ od dnia 1 lipca 2011 roku stały się tzw
ułomnymi osobami prawnymi, tzn' jednostkami orga-
nizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym
ustawa puyznĄe zdo|nośc prawną i do ktirych od.
powiednio stosuje się pzepisy o osobach prawnych;

_sP ZoZz dniem 1 |ipca 2011 ľoku utraciły osobo-
wość prawną i nie mogą byc traktowane nawet jako
ułomne osoby prawne.

Wątp|iwości dotyczące statusu prawnego sP zoz
mają nie ý|ko wymiar teoretyczny, a|e pzede wszys|
kim praktyczny. Powstaje bowiem pytanie, czy po wej-
ściu w życie UDL sP Zo7pozostały jednostkami, ktire
mogą byó podmiotami praw i obowiązków oraz we wła-
snym imieniu dokonywać czynnoścĺ prawnych, np. czy
po 1 |ipca 2011 roku sP zoz wda|szym ciągu może
samodzielnie zawierać umowy kredytowe, umowy na
dostawę |eków, umowyz Narodowym Funduszem Zdro-
wia, pozywac ibyć pozywany, ponosic odpowiedzia|-
ność w zwięku z prowadzoną działa|nością. JeŻe|i
uznamy, Że SP ZoZ utraciły osobowość prawną z d n iem
1|ipca2011 roku, moŻe to doprowadzić do powainych
utrud n ie ń w wykonywa n i u działa I n oś ci |eczniczĄ pzez
sP zoz, ponieważ w takim pzypadku SP ZoZ będą
zwracały się do jednostek samoządu tefioria|nego
o stosowne upowainienie do działania'

Adwokat Rodzinny Nr B (OB) 19



ffimB.nľmgtm zďľmwEm

Niewyk|uczone, Że w przypadku uznania, ie SP
ZoZ nie mają pzymiotu osoby prawnej, sytuacja ta
zmusije do połączenia. Zgodnie zart,67 ust. 3 UDL
w p zypad ku pďączen i a i stn iej ących sP ZoZ poprzez
utworzenie nowego SP ZOZ, z dniem wpisania SP
ZOZ powstałego w wyniku połączenia do Krajowego
Rejestru Sądowego zakład ten wstępuje we wszyst-
kie stosunki prawne, których podmiotem były łączące
się zakłady, bez wzg|ędu na charakteľ prawny tych
stosunków, oraz uzyskuje osobowość prawną.

Mając na uwadze, jak wie|e kontrowersji powstało
wokďstatusu prawnego SP ZoZ powejściu w Życie UDL,
najwłaściwszym roaľiązaniem w tej sýuacji wydaje się

wpľowadzenie do UDL jednoznacznego pzepisu regu.
|ującego to zagadnienie, aby nie dopuścić do rozbieżnej
praktyki w traktowaniu sP ZoZ ispara|iżowania działal.
ności leczniczej prowadzonĄ przez sP zoz, a pzede
wszystkim - aby usunąć stan niepewności prawnej.

Dr. iur. Katarzyna Zbierska LL.M.lP
(Augsburg),

Senlor Ássoclate w kancelarii Kochański,

Zęba, Rąpała iPartnezy Sp, J,

Specjalizuje się w prawie własności

i ntelektu alnej, prawie f armaceutycznym'
prawie ochrony danych osobowYch

oraz ochrony dóbr osobistych.
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