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Charakter prawny statutu i regulaminu porz¹dkowego
niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej utworzonego

przezfundacjêlubstowarzyszenie.
Zagadnienia podstawowe

1. Opracowanie i nadanie niepublicznemu zak³adowi opieki
zdrowotnej statutu a wpis tego zak³adu do rejestru

Przes³ank¹ prawn¹ rozpoczêcia dzia³alno�ci przez niepubliczny zak³ad
opieki zdrowotnej jest wpis do rejestru zak³adów opieki zdrowotnej1
prowadzonego przez wojewodê na terenie województwa (art. 12 u.z.o.z.).

1W celu rozpoczêcia dzia³alno�ci (w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych i pro-
mocji zdrowia) przez niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej niezbêdne jest dokonanie
nastêpuj¹cych czynno�ci: 1) podjêcie decyzji o utworzeniu zak³adu (art. 8 ust. 1 pkt 6w zw.
z art. 8 ust. 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (tekst jedn.:
Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.; dalej: u.z.o.z.), 2) zapewnienie spe³nienia przez
zak³adwymogóww zakresie pomieszczeñ i urz¹dzeñ, jak równie¿ fachowo�ci w zak³adzie,
wskazanych w art. 9-10 u.z.o.z., 3) nadanie zak³adowi statutu (art. 11 u.z.o.z.), chyba ¿e
przepisy szczególne stanowi¹ inaczej, 4) z³o¿enie wniosku o wpis zak³adu do rejestru
zak³adów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodê (art. 12 u.z.o.z., przy czym
zgodnie z art. 17 u.z.o.z. minister w³a�ciwy do spraw zdrowia okre�la, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, dane objêtewpisemdo rejestru,wzór rejestru i tryb dokonywaniawpisów i zmian
w rejestrze orazwykre�leñ z rejestru; zob. w tym zakresie rozporz¹dzenieMinistra Zdrowia
z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zak³adów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 169, poz.
1781 ze zm.), 5) dokonanie przez organ prowadz¹cy rejestr (wojewodê) wpisu do rejestru
zak³adów opieki zdrowotnej (art. 13 u.z.o.z.).
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Podstaw¹ dokonania powy¿szego wpisu jest stwierdzenie przez organ
prowadz¹cy rejestr, ¿e zak³ad opieki zdrowotnej spe³nia wymagania
wskazane w art. 9-11 u.z.o.z. (art. 13 u.z.o.z.)2, w tym w szczególno�ci,
¿e zosta³ opracowany i nadany (art. 11 ust. 3 u.z.o.z.) statut zak³adu opieki
zdrowotnej, który okre�la ustrój zak³adu i inne sprawy dotycz¹ce jego
funkcjonowania nieuregulowane w ustawie z 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (art. 11 ust. 1 u.z.o.z.). Przes³anki wpisu zak³adu do wska-
zanego rejestru nie stanowi natomiast ustalenie przez kierownika regu-
laminu porz¹dkowego tego zak³adu (art. 18a ust. 3 u.z.o.z.).
Przedmiotem wywodu jest, w tym kontek�cie, przedstawienie pod-

stawowych za³o¿eñ charakterystyki prawnej statutu i regulaminu porz¹d-
kowegoniepublicznegozak³aduopiekizdrowotnejza³o¿onegoprzez fundacjê
lub stowarzyszenie, które dzia³aj¹ na podstawie przepisów ogólnych, tj.
przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach3 i ustawy z 7 kwietnia
1989 r. � Prawo o stowarzyszeniach4, w szczególno�ci w porównaniu
z aktem fundacyjnym, statutem oraz wewnêtrznymi aktami organizacyj-
nymi fundacji oraz stowarzyszenia, jako podmiotów tworz¹cych.

2. Zasady nadawania statutu niepublicznemu zak³adowi opieki
zdrowotnej utworzonemu przez fundacjê

Zgodnie z art. 11 ust. 3 u.z.o.z. podmiot, który utworzy³ zak³ad, nadaje
jego statut, chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej.
Statut niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej tworzonego przez

fundacjê nadaje zarz¹d fundacji, zgodnie z zasadami dzia³ania fundacji
wskazanymi w jej statucie, chyba ¿e statut fundacji przewiduje tê kom-
petencjê dla innych organów (np. rady fundacji, rady fundatorów, rady
spo³ecznej, nadzorczej itp.) albo podmiotów (np. fundatora, podmiotów
zale¿nych od fundacji, podmiotówwyra�nie indywidualnie okre�lonych)5.

2 Zob. M. D e r c z, T. R e k, [w:] M. D e r c z, T. R e k, Ustawa o zak³adach opieki
zdrowotnej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 91-92.

3 Tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm. � dalej: u.f.
4 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 855 ze zm. � dalej: u.p.s.
5 Szerzej A. K i d y b a, [w:] H. C i o c h, A. K i d y b a, Ustawa o fundacjach. Komen-

tarz, Warszawa 2007, s. 199-200, 211-222. W wyroku z 6 stycznia 2009 r. (II OSK 690/
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W ka¿dym wypadku powo³ania w fundacji na mocy postanowieñ statutu,
innych ni¿ obligatoryjny zarz¹d, organów oraz nieokre�lenia w statucie
ich szczególnej kompetencji w zakresie tworzenia (w tym nadawania
statutu) niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej albo generalnej kom-
petencji do tworzenia wewnêtrznych jednostek organizacyjnych � do-
mniemanie kompetencji w tym zakresie przys³uguje zarz¹dowi6. W sy-
tuacji niepowo³ania organów innych ni¿ zarz¹d nie mo¿na przyjmowaæ
domniemania, ale raczej wy³¹czno�æ kompetencji zarz¹du, chyba ¿e
w statucie jego kompetencje zosta³y okre�lone enumeratywnie7.
Powierzenie analizowanej kompetencji kreacyjnej okre�lonympodmio-

tom zewnêtrznym wobec fundacji (w tym np. fundatorowi), przy jed-
noczesnym niezapewnieniu w statucie mo¿liwo�ci zmiany jego postano-
wieñ, przynajmniej w tym zakresie, przez organy fundacji (np. zarz¹d,
czy jeden z organów fakultatywnych � np. radê fundacji),mo¿ewpraktyce
wykluczyæ zdolno�æ fundacji do utworzenia niepublicznego zak³adu opieki
zdrowotnej w przypadku utraty bytu prawnego podmiotów zewnêtrznych
(�mierci osoby fizycznej czy te¿ rozwi¹zania osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej niemaj¹cej osobowo�ci prawnej, której ustawa przyznaje
zdolno�æ prawn¹).

3. Charakter prawny czynno�ci nadania niepublicznemu
zak³adowi opieki zdrowotnej statutu przez fundacjê

Dyskusyjne mo¿e byæ, czy nadanie niepublicznemu zak³adowi opieki
zdrowotnej statutu jest czynno�ci¹ z zakresu kierowania (prowadzenia
spraw), tj. czynno�ci¹ o charakterze wewnêtrznym, czy te¿ stanowi
o�wiadczenie woli sk³adane w sferze reprezentacji podmiotu tworz¹cego.
Z jednej strony nale¿y mieæ na uwadze �kreacyjny wymiar� odnosz¹cych
siê do tworzenia zak³adów opieki zdrowotnej sformu³owañ u¿ytych przez
ustawodawcê na gruncie przepisów ustawy z 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej, w szczególno�ci tre�æ przepisu art. 11 ust. 3 u.z.o.z., w którym

08, Wspólnota 2009, nr 13, s. 45, Lex nr 486156) NSA w Warszawie trafnie uzna³, i¿
ustawa z 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej nie reguluje podstaw prawnych uchwalenia
statutu zak³adu opieki zdrowotnej.

6 Zob. P. S u s k i, Stowarzyszenia i fundacje, wyd. 3, Warszawa 2008, s. 198-208.
7 Por. A. K i d y b a, Fundacje i stowarzyszenia. Zagadnienia podstawowe,Warszawa

1995, s. 93-107.
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ustawodawca pos³u¿y³ siê okre�leniem �nadanie� statutu. Z drugiej strony
trzeba wiedzieæ, ¿e podstaw¹ prawn¹ do sk³adania o�wiadczeñ woli
w okre�lonym zakresie (w tym w szczególno�ci w przedmiocie nadania
zak³adowi statutu) musi byæ wyra�ny tytu³ prawny w postaci stosownego
umocowania, na istnienie którego nie wskazuje regulacja przepisu art. 11
ust. 3 u.z.o.z. czy te¿ pozosta³ych przepisów tej ustawy. Nie mo¿na
ponadto nie zauwa¿aæ przepisu art. 12 u.z.o.z., w którym rozpoczêcie
dzia³alno�ci przez niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej, a nie jego utwo-
rzenie, uzale¿nione zosta³o od wpisu do rejestru prowadzonego przez
wojewodê, jak równie¿ przepisówart. 13 ust. 1 u.z.o.z.,wktórympodstaw¹
wpisu do wskazanego wy¿ej rejestru jest spe³nienie wymogów wskaza-
nych w art. 9-11 u.z.o.z. (w tym nadanie zak³adowi statutu w trybie i o
tre�ci wskazanej w art. 11 ust. 1-3 u.z.o.z.), czy te¿ przepisu art. 13 ust.
2 u.z.o.z., zgodnie z którym wpis do rejestru, jego odmowa lub skre�lenie
nastêpuje w formie decyzji administracyjnej.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przewidziany w przepisach art. 8 i nast. u.z.o.z.

tryb tworzenia zak³adów opieki zdrowotnej ma znaczenie generalne (uni-
wersalne), w tym sensie, ¿e dotyczy zarówno publicznych, jak i niepu-
blicznych zak³adów opieki zdrowotnej8. Przepisy odnosz¹ce siê wy³¹cznie
do publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (tj. przede wszystkim prze-
pisy dzia³u II ustawy z 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej) przyznaj¹
im szereg szczególnych atrybutów prawnych, w tym, w wypadku
samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej � osobowo�æ
prawn¹ (art. 35a ust. 3 u.z.o.z.)9, która przes¹dza o odrêbno�ci podmio-
towej tych zak³adów od podmiotu tworz¹cego. W jakichkolwiek prze-
pisach prawa (w tym przepisach ustawy z 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej) nie ma natomiast unormowania, na podstawie którego mo¿na

8 PodobnieM. D e r c z, T. R e k, [w:]M. D e r c z, T. R e k,Ustawa�, s. 82-83; Z. K u -
b o t, Kwalifikacje prawne spó³ki kapita³owej oraz zak³adu opieki zdrowotnej utworzonego
przez tê spó³kê, Przegl¹d S¹dowy 2006, nr 10, s. 68 i nast.

9 Zgodnie z art. 35b. ust. 1 i 3 u.z.o.z. publiczny zak³ad opieki zdrowotnej, utworzony
przez organy i podmioty okre�lone w art. 8 ust. 1 pkt 1-3b u.z.o.z., prowadzony jest
w formie samodzielnego zak³adu, zwanego samodzielnym publicznym zak³adem opieki
zdrowotnej, który podlega obowi¹zkowi rejestracjiwKrajowymRejestrze S¹dowym (wpro-
wadzonym przez ustawê z dnia 2 sierpnia 1997 r. o Krajowy Rejestrze S¹dowym, tekst
jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm. � dalej: KRS), a z chwil¹ wskazanego
wpisu uzyskuje osobowo�æ prawn¹.
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by przyj¹æ, ¿e niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej jest jednostk¹ or-
ganizacyjn¹ niemaj¹c¹ osobowo�ci prawnej, której ustawa przyznaje
zdolno�æ prawn¹ (art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. � Kodeks
cywilny)10, czy te¿ osob¹ prawn¹ (art. 33 k.c.)11.
Zak³ad jest wyodrêbnionym organizacyjnie zespo³em osób12 oraz �rod-

ków maj¹tkowych, utworzonym oraz utrzymywanym w celu udzielania
�wiadczeñ zdrowotnych i promocji zdrowia (art. 1 ust. 1 u.z.o.z.)13.
Organizacyjnewyodrêbnieniewprzypadkuniepublicznychzak³adówopieki
zdrowotnej oznacza przypisanie w ramach struktury organizacyjnej oraz
maj¹tku podmiotu tworz¹cego zak³ad okre�lonych osób i �rodków
maj¹tkowych do realizacji celów tego zak³adu (udzielania �wiadczeñ
zdrowotnych i promocji zdrowia). Uwzglêdniaj¹c bezpodmiotowo�æ
zak³adu, powy¿sze wyodrêbnienie nie jest podstaw¹ do jego wyodrêb-
nienia jako okre�lonej jednostki organizacyjnej w znaczeniu �cis³ym, tj.
jednostki organizacyjnej odrêbnej organizacyjnie, gospodarczo, personal-
nie, maj¹tkowo i prawnie od podmiotu tworz¹cego14, umo¿liwia jednak

10 Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. � dalej: k.c.
11 Por. M. D e r c z, H. I z d e b s k i, Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej

Polskiej w �wietle obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa,Warszawa-Poznañ 2001, s. 208-213;
o atrybutach samodzielnego wystêpowania w obrocie zob. w szczególno�ci M. P a z d a n,
[w:] Z. B a n a s z c z y k, A. B r z o z o w s k i, J. M o j a k, L. O g i e g ³ o, M. P a z d a n,
J. P i e t r z y k o w s k i, W. P o p i o ³ e k, M. S a f j a n, E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n,
J. S z a c h u ³ o w i c z, K. Z a r a d k i e w i c z, K. Z a w a d a, Kodeks cywilny. Komentarz,
t. I, red. K. Pietrzykowski, wyd. 5, Warszawa 2008, s. 178.

12 Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e stanowi¹cy element definicji normatywnej zak³adów opieki
zdrowotnej z art. 1 ust. 1 u.z.o.z. �zespó³ osób� (w tym pracowników i zleceniobiorców)
nie mo¿e byæ traktowany jako substrat osobowy (korporacyjny) tego zak³adu w znaczeniu
�cis³ym (sensu stricto). Zob. w tym zakresie np. A.Wo l t e r, Prawo cywilne. Zarys czê�ci
ogólnej,Warszawa1986, s. 191;Z. R a dw a ñ s k i,Prawocywilne � czê�æ ogólna,Warszawa
2003, s. 191; F. Z o l l, Prawo cywilne w zarysie, t. I, z. 1, Kraków 1946, s. 104; G. K o -
z i e ³, Przeniesienie praw i obowi¹zków wspólników w handlowych spó³kach osobowych.
Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006, s. 21 i nast.

13 Dyskusyjne jest jednak stwierdzenie, ¿e definicja zak³adówopieki zdrowotnej z art. 1
ust. 1 u.z.o.z. �przypomina� lub nawet jest �synonimem� pojêcia przedsiêbiorstwa w zna-
czeniu przedmiotowym (art. 551 k.c.) � inaczej P. B i e l s k i, Glosa do postanowienia
S¹du Najwy¿szego z dnia 26 kwietnia 2002 r., IV CKN 1667/00, Rejent 2004, nr 2, poz.
139.

14 Zob. szerzej A. K i d y b a, Prawo handlowe, wyd. 10, Warszawa 2009, s. 39-40.
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przyjêcie w okre�lonym zakresie wyodrêbnienia organizacyjnego, perso-
nalnego i gospodarczego tego zak³adu.
Wkonsekwencji uznania niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej za

szczególny rodzaj wewnêtrznej jednostki organizacyjnej (np. zak³ad,
oddzia³), czê�ci innej wewnêtrznej jednostki, jednostkê podleg³¹ innej
wewnêtrznej jednostce, wydzielon¹ z innej jednostki b¹d� czê�æ zespo³u
zak³adów podmiotu tworz¹cego (w tym np. fundacji), nale¿y przyj¹æ, ¿e
o�wiadczenia tego podmiotu dotycz¹ce ukszta³towania podstawy funk-
cjonowania wskazanego zak³adu w postaci statutu nie maj¹ charakteru
prawnego o�wiadczeñ woli, przede wszystkim dlatego, ¿e nie s¹ sk³adane
w celu utworzenia podmiotów trzecich, tak jak np. o�wiadczenie fundacji
o zawarciu umowy spó³ki jawnej, która jest pierwszym etapem procesu
tworzenia tej spó³ki, poprzedzaj¹cym wpis do KRS, czy te¿ o�wiadczenie
fundacji o zawarciu umowy spó³ki z o.o., z którego wynika powstanie
spó³ki z o.o. w organizacji15. Pod wzglêdem charakteru prawnego s¹ one,
jak siê wydaje, to¿same z innymi o�wiadczeniami podejmowanymi w sfe-
rze wewnêtrznej dzia³ania fundacji, w tym np. o�wiadczeniami w sprawie
utworzenia oddzia³ów czy zak³adów fundacji, których podstaw¹ jest
najczê�ciej uchwa³a zarz¹du podjêta w sferze kierowania dzia³alno�ci¹,
a nie reprezentacji16.

4.Aktfundacyjnyistatutfundacji tworz¹cejniepublicznyzak³ad
opieki zdrowotnej a statut tego zak³adu

W tym kontek�cie nale¿y wyra�nie odró¿niæ akt fundacyjny i statut
fundacji od statutu niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej tworzonego
przez fundacjê.
Akt fundacyjny jest o�wiadczeniem woli fundatora zmierzaj¹cym do

utworzenia fundacji (art. 3 u.f.), stanowi¹cym czynno�æ prawn¹ o cha-
rakterze zobowi¹zuj¹cym, realizowan¹ pod warunkiem zawieszaj¹cym,

15 Zob. w szczególno�ci A. K i d y b a, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. I,
wyd. 6, Warszawa 2008, s. 634-639, M. R o d z y n k i e w i c z, Kodeks spó³ek handlo-
wych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 271-273.

16 Podobnie M. D e r c z, [w:] M. D e r c z, T. R e k, Ustawa�, s. 82, który zalicza
uprawnienia zwi¹zane z nadawaniem niepublicznemu zak³adowi opieki zdrowotnej statutu
do grupy uprawnieñ �organizacyjno-personalnych�.
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¿e fundacja zostanie skutecznie wpisana do KRS (art. 7 u.f.), a w
konsekwencji powstanie i uzyska osobowo�æ prawn¹17. O�wiadczenie
woli o ustanowieniu fundacji w drodze tzw. czynno�ci prawnych miêdzy
¿yj¹cymi (inter vivos) powinno byæ pod rygorem niewa¿no�ci z³o¿one
w formie aktu notarialnego (art. 3 ust. 1 zd. 1 u.f. w zw. z art. 73 § 2
k.c.). W tym wariancie prawnym ustanawiania fundacji istotne znaczenie
ma zachowanie wymogów formalnych aktu notarialnego wskazanych
w przepisach art. 91-95 ustawy z 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie18,
jak równie¿ wymogów w zakresie trybu dokonania tej czynno�ci okre-
�lonych przepisami art. 85-88 pr. o not. Akt notarialny mo¿e byæ doko-
nany wy³¹cznie przed notariuszem lub konsulem, który posiada zezwo-
lenie na sporz¹dzanie aktów notarialnych stanowi¹cych w tym wypadku
tzw. czynno�ci konsularne19.Akt fundacyjny sporz¹dzonyzgodnie zprawem
w formie aktu notarialnego ma charakter dokumentu urzêdowego (art.
2 § 2 pr. o not.). Przepisy ustawy z 1984 r. o fundacjach nie przewiduj¹
wymogu szczególnej formy prawnej dla o�wiadczenia woli osoby fizycz-
nej o ustanowieniu fundacji w drodze czynno�ci na wypadek �mierci
(mortis causa) tj. w testamencie20.Akt fundacyjny zawarty w testamencie,
który nie zosta³ sporz¹dzony w formie aktu notarialnego, nie ma statusu
dokumentu urzêdowego. W przypadku ustanowienia fundacji w testa-
mencie, fundacjamo¿ebyæ spadkobierc¹, je¿eli zostaniewpisanado rejestru
w ci¹gu dwóch lat od og³oszenia testamentu (art. 927 § 3 k.p.c.). Po
wpisie do KRS fundacja ustanowiona w testamencie mo¿e przypadaj¹cy
jej spadek przyj¹æ lub odrzuciæ, natomiast brak o�wiadczenia w tym
zakresie skutkuje nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art.

17 Szerzej zob. P. S u s k i, Stowarzyszenia�, s. 355-357.
18 Tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm. � dalej: pr. o not.
19 Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów

Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm. � dalej:
u.f.k.) konsul mo¿e sporz¹dziæ akt notarialny pod warunkiem uzyskania od Ministra
Sprawiedliwo�ci pisemnego upowa¿nienia wydanego na wniosek ministra w³a�ciwego do
spraw zagranicznych. Zob. równie¿ konwencjê wiedeñsk¹ z dnia 24 kwietnia 1963 r.
o stosunkach konsularnych (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98), a tak¿e inne konwencje
w tym przedmiocie podpisane przez Polskê.

20 Na temat formy testamentu zob. w szczególno�ci E. N i e z b e c k a,Kodeks cywilny.
Komentarz, t. IV, red. A. Kidyba, Warszawa 2008, s. 105-127.
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1015 § 2 k.c.)21. Zgodnie z zasadami prawa spadkowego prawomocne
postanowienie s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku albo, alternatywnie,
sporz¹dzony przez notariusza i zarejestrowany akt po�wiadczenia dzie-
dziczenia (art. 1027 k.c.) stanowi¹ jedyne prawnie donios³e i równowa¿ne
dowody nabycia przez fundacjê ustanowion¹ w testamencie praw w dro-
dze spadkobrania (wobec osób trzecich)22.
Zgodnie z art. 4 w zw. art. 10 u.f. fundacja dzia³a na podstawie ustawy

z 1989 r. oraz opartego na niej statutu. Statut jest zatem podstaw¹ prawn¹
organizacji i funkcjonowania (dzia³ania) fundacji jakoosobyprawnej (art. 7
ust. 2 u.f.), jak równie¿ wyznacznikiem jej zdolno�ci prawnej i zdolno�ci
do czynno�ci prawnych23. W zwi¹zku z tym fundator albo upowa¿niona
przez niego osoba fizyczna lub prawna (art. 6 u.f.) przed zg³oszeniem
fundacji doKRSpowinna ustaliæ (jak nale¿y przyj¹æ, przynajmniejw zwy-
k³ej formie pisemnej � art. 78 k.c.24) jej statut, z uwzglêdnieniem wy-
mogów tre�ciowych wynikaj¹cych z art. 5 u.f. Je¿eli fundator ustanowi³
fundacjê w testamencie, a nie ustali³ jej statutu i nie upowa¿ni³ do tej
czynno�ci innej osoby, stosuje siê odpowiednio przepisy ksiêgi IV ko-
deksu cywilnego o poleceniu (art. 6 ust. 3 u.f.).
Statut niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej, tworzonego przez

fundacjê, okre�la ustrój zak³adu i inne sprawy dotycz¹ce jego funkcjo-
nowania nieuregulowane w ustawie z 1991 r. o zak³adach opieki zdro-
wotnej (art. 11 ust. 1 u.z.o.z.)25, w szczególno�ci kwestie przewidziane
w art. 11 ust. 2 u.z.o.z.26 Nadanie niepublicznemu zak³adowi opieki zdro-

21 Szerzej zob. H. C i o c h, [w:] H. C i o c h, A. K i d y b a, Ustawa�, s. 26-32.
22 Por. E. N i e z b e c k a, Kodeks�, s. 242; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komen-

tarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga czwarta: Spadki, wyd. 5, Warszawa 2003, s. 207.
23 Por. A. K i d y b a, [w:] H. C i o c h, A. K i d y b a, Ustawa�, s. 39-41, 44-49.
24Wprzepisach ustawy z1984 r. o fundacjach nie przewidziano jakiegokolwiekwymogu

odnosz¹cego siê do formy prawnej statutu fundacji.
25 Statut niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej jest zbiorem przepisów reguluj¹-

cych strukturê, zadania i zasady dzia³ania tego zak³adu, który nie stanowi aktu prawa
powszechnie obowi¹zuj¹cego. Zob. szerzejW. � n i e c i k o w s k i,Administracyjno-praw-
ne formy dzia³ania zak³adu opieki zdrowotnej (wybrane zagadnienia), Samorz¹d Tery-
torialny 2002, nr 4, s. 48.

26 Zgodnie z art. 11 ust. 2 u.z.o.z. w statucie zak³adu opieki zdrowotnej okre�la siê
w szczególno�ci: 1) nazwê zak³adu odpowiadaj¹c¹ zakresowi udzielanych �wiadczeñ (chyba
¿e zgodnie z art. 13 ust. 1 u.z.o.z. nazwawynika z ustawy lub przepisów odrêbnych), 2) cele
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wotnej statutu (sporz¹dzonego, jak nale¿y przyj¹æ, w formie pisemnej27),
o tre�ci zgodnej z art. 11 u.z.o.z. najczê�ciej przez zarz¹d fundacji, jest
jedn¹ z przes³anek wpisu tego zak³adu do rejestru prowadzonego przez
wojewodê (art. 12 u.z.o.z.). Przedmiotowy wpis umo¿liwia rozpoczêcie
dzia³alno�ci w ramach zak³adu, nie ma natomiast znaczenia konstytutyw-
nego, w szczególno�ci w zakresie jego powstania czy te¿ uzyskania
zdolno�ci albo osobowo�ci prawnej28.
Ze wzglêdu na to, ¿e statut zak³adu nadawany jest zgodnie z art.

11 ust. 3 u.z.o.z. przez podmiot, który utworzy³ zak³ad, a zatem przez
fundacjê, niemo¿liwe wydaje siê zarówno utworzenie zak³adu (art. 8
u.z.o.z.), jak i nadanie mu statutu (art. 11 u.z.o.z.) w akcie funda-
cyjnym czy te¿ w pierwotnej tre�ci statutu fundacji. W momencie
dokonywania aktu fundacyjnego, a tak¿e ustalania pierwotnej tre�ci
statutu fundacji, fundacja jako osoba prawna jeszcze nie istnieje, a zatem
nie mo¿e tworzyæ ani tak¿e nadawaæ statutu niepublicznemu zak³a-
dowi opieki zdrowotnej. Fakultatywnym elementem tre�ci aktu fun-
dacyjnego, a tak¿e pierwotnego statutu fundacji mog¹ natomiast
w powy¿szym zakresie byæ, jak nale¿y przypuszczaæ, postanowienia
niemaj¹ce charakteru kreacyjnego, a zatem ogólne, intencjonalne czy
te¿ instrukcyjne, w tym m.in. przewiduj¹ce, ¿e dzia³alno�æ statutowa
fundacji (art. 1 u.f.) w zakresie ochrony i promocji zdrowia bêdzie
realizowana w prawnych ramach utworzonego przez fundacjê (po jej
powstaniu) niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej, wskazuj¹ce na
rodzaj niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej, który ma byæ utwo-
rzony przez fundacjê, okre�laj¹ce elementy tre�ciowe, które powinny
znale�æ siê w statucie zak³adu. W akcie fundacyjnym mo¿liwe wydaje

i zadania zak³adu, 3) siedzibê i obszar dzia³ania, 4) rodzaje i zakres udzielanych �wiadczeñ
zdrowotnych, 5) organy zak³adu i strukturê organizacyjn¹, 6) formê gospodarki finanso-
wej.

27 Przepisy ustawy z 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej nie przewiduj¹ jakiego-
kolwiekwymogu odnosz¹cego siê do formy prawnej statutu niepublicznego zak³adu opieki
zdrowotnej.

28 Zob.w tym zakresie odmienne stanowiskoM.Dercza iT. Reka (M. D e r c z, T. R e k,
Ustawa�, s. 93), których zdaniem decyzja o wpisie niepublicznego zak³adu opieki zdro-
wotnej do rejestru zak³adów opieki zdrowotnej ma charakter konstytutywny, a w rzeczy-
wisto�ci posiada cechy zezwolenia na realizacjê us³ug medycznych.
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siê poza tym zamieszczenie postanowienia, zgodnie z którym okre-
�lone sk³adniki maj¹tku przeznaczone na realizacjê celów fundacji w po-
wy¿szym zakresie (np. w³asno�æ rzeczy ruchomych czy nieruchomo-
�ci) powinny zostaæ przekazane na utworzenie i funkcjonowanie
niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej, który zostanie za³o¿ony przez
fundacjê. Z powy¿szego postanowienia aktu fundacyjnego wynika³o
bêdzie zobowi¹zanie fundatora do przeniesienia na fundacjê, po jej
powstaniu, tych sk³adników maj¹tkowych, w tym w szczególno�ci
przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci (art. 156 k.c.), które powinno
nast¹piæ, pod rygorem niewa¿no�ci, w formie aktu notarialnego (art.
158 zd. 2 k.c.).
Z tej perspektywy nale¿y przyj¹æ, ¿e statut zak³adu nie mo¿e byæ,

w sensie redakcyjno-tre�ciowym czê�ci¹ aktu fundacyjnego czy te¿ pier-
wotnego statutu fundacji. Nie mo¿na natomiast wykluczyæ, i¿ po utwo-
rzeniu zak³adu przez fundacjê, wwyniku zmiany statutu fundacji, zostanie
do niego w³¹czony statut zak³adu29. Zamieszczone w statucie fundacji
postanowienia statutu zak³adu uzyskaj¹ status postanowieñ statutu fun-
dacji jako osoby prawnej, wyznaczaj¹cego podstawy jej dzia³ania (art. 4
u.f.) zasadniczo jedynie w stosunkach wewnêtrznych w ramach utwo-
rzonego przez ni¹ niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej.

5. Regulaminy fundacji tworz¹cej niepubliczny zak³ad opieki
zdrowotnej a regulamin porz¹dkowy tego zak³adu

Podobnie nale¿y odró¿niæ wewnêtrzne akty organizacyjne fundacji
jakopodmiotu tworz¹cegoniepublicznyzak³adopieki zdrowotnej, tj. przede
wszystkim jej regulaminy (organizacyjny, pracy zarz¹du i innych orga-
nów, pracy itp.)30 od regulaminu porz¹dkowego zak³adu (art. 18a u.z.o.z.)31
utworzonego przez fundacjê.
Wskazane akty wewnêtrzne fundacji, zwykle okre�lane jako regula-

miny, maj¹ status prawny uchwa³ zarz¹du albo innych organów fundacji

29 Na temat postanowieñ fakultatywnych statutu fundacji zob. w szczególno�ci P. S u -
s k i, Stowarzyszenia..., s. 377-379 oraz B. N i e m i r k a, Statut fundacji, cz. I, Monitor
Prawniczy 1995, nr 3, s. 92.

30 Zob. szerzej A. K i d y b a, [w:] H. C i o c h, A. K i d y b a, Ustawa�, s. 41-43.
31 Por. M. D e r c z, H. I z d e b s k i, Organizacja�, s. 179-213.
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(np. rady fundatorów, rady fundacji, rady nadzorczej), je¿eli statut prze-
widuje ustanowienie innych, poza zarz¹dem, organów oraz ich kompe-
tencje w tym zakresie. Podstaw¹ prawn¹ ich obligatoryjnego ustanowienia
mog¹ byæ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa (w przypadku
np. regulaminu pracy), a tak¿e postanowienia statutu fundacji (w odnie-
sieniu np. do regulaminu pracy organów). Analizowane akty wewnêtrzne
nie s¹ w �wietle art. 4 w zw. art. 7 i 10 u.f. podstaw¹ powstania (w tym
zarejestrowania) ani tak¿e dzia³ania fundacji, jednak musz¹ byæ zgodne
z aktem fundacyjnym oraz statutem fundacji32. Regulaminy pracy orga-
nów zwieraj¹ normy uszczegó³awiaj¹ce zasady organizacji i wykonania
czynno�ci (kompetencji) przez te organy, nie s¹ jednak wyznacznikiem
zdolno�ci prawnej czy zdolno�ci do czynno�ci prawnych fundacji. Innego
rodzaju regulaminy (np. organizacyjny czy te¿ pracy) zawieraj¹ normy
dotycz¹ce funkcjonowania fundacji w stosunkach wewnêtrznych b¹d�
szczegó³owe zasady wykonywania czynno�ci ze stosunku pracy (w tym
�wiadczenia pracy).
Wtymkontek�cie regulaminporz¹dkowyniepublicznegozak³aduopieki

zdrowotnej (art. 18a u.z.o.z.) trudno jednoznacznie zakwalifikowaæ do
jednej z wy¿ej wymienionych kategorii prawnych aktów wewnêtrznych
fundacji. Regulamin porz¹dkowy niepublicznego zak³adu opieki zdrowot-
nej, zgodnie z art. 18a u.zo.z., okre�la organizacjê i porz¹dek procesu
udzielania �wiadczeñ zdrowotnychwzak³adzie opieki zdrowotnej33. Z jed-
nej strony nale¿y stwierdziæ, ¿e obowi¹zek ustalenia i zakres regulacji

32 Zob. w tym zakresie s³uszne stanowiskoA. Kidyby (A. K i d y b a, [w:] H. C i o c h,
A. K i d y b a, Ustawa�, s. 42-43).

33 Przedmiotowy regulamin powinien okre�laæw szczególno�ci (art. 18a ust. 1a u.z.o.z.):
1) przebieg procesu udzielania �wiadczeñ zdrowotnych z zapewnieniemw³a�ciwej dostêp-
no�ci i jako�ci tych �wiadczeñ w jednostkach organizacyjnych zak³adu opieki zdrowotnej;
2) organizacjê i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zak³adu opieki zdro-
wotnej, w tym zakresy czynno�ci pracowników oraz warunki wspó³dzia³ania miêdzy tymi
jednostkami dla zapewnienia sprawno�ci funkcjonowania zak³adu opieki zdrowotnej pod
wzglêdem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym; 3) warunki wspó³dzia³ania z in-
nymi zak³adami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawid³owo�ci diagnostyki,
leczenia pacjentów i ci¹g³o�ci postêpowania; 4) prawa i obowi¹zki pacjenta; 5) obowi¹zki
zak³adu opieki zdrowotnej w razie �mierci pacjenta. Postanowienia regulaminu porz¹dko-
wego zak³adu nie mog¹ naruszaæ praw pacjenta okre�lonych i wynikaj¹cych z przepisów
ustawy oraz przepisów odrêbnych (art. 18a ust. 2 u.z.o.z.).
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regulaminu porz¹dkowego wynika wyra�nie z przepisu prawa (art. 18a
u.z.o.z.). W zwi¹zku z tym regulamin porz¹dkowy móg³by byæ trakto-
wany jako okre�lony szczególny rodzaj regulaminu organizacyjnego
fundacji, która utworzy³a zak³ad, odnosz¹cego siê do czê�ci dzia³alno�ci
fundacji dotycz¹cej udzielania �wiadczeñ zdrowotnych oraz promocji
zdrowia. Z drugiej strony regulamin porz¹dkowy zak³adu nie dotyczy
szczegó³owych zasad organizacji i wykonania czynno�ci przez organy
fundacji, tworz¹cej zak³ad, jak równie¿ przez tzw. organy zak³adu (art.
11 ust. 2 pkt 5 u.z.o.z.), a zatem nie mo¿e byæ kwalifikowany jako rodzaj
regulaminu, który uszczegó³awia funkcjonowanie organów fundacji czy
te¿ organów zak³adu.

6. Zasady dotycz¹ce ustalenia regulaminu porz¹dkowego
niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej utworzonego przez
fundacjê

Regulamin porz¹dkowy ustala, zgodnie z art. 18a ust. 3 u.z.o.z.,
jak nale¿y s¹dziæ, w drodze jednostronnej czynno�ci z zakresu zarz¹-
dzania (prowadzenia spraw, tj. czynno�ci o charakterze wewnêtrz-
nym), w formie pisemnej34, kierownik zak³adu opieki zdrowotnej35.
Przepisy ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej z 1991 r. nie reguluj¹
tej kwestii, jednak nale¿y przyj¹æ, ¿e kierownika niepublicznego za-
k³adu opieki zdrowotnej powo³uje, zgodnie z opisanymi wy¿ej zasa-
dami dzia³ania w stosunkach wewnêtrznych, fundacja tworz¹ca za-
k³ad, chyba ¿e statut zak³adu, ewentualnie statut fundacji stanowi inaczej.
Ustalenie regulaminu porz¹dkowego zak³adu nie stanowi zgodnie z prze-
pisem art. 13 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 u.z.o.z. przes³anki jego
wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewodê36. Zgodnie z art. 13
ust. 1 podstaw¹ wpisu do wskazanego rejestru jest stwierdzenie przez
organ prowadz¹cy rejestr, ¿e zak³ad opieki zdrowotnej spe³nia wyma-
gania okre�lone w art. 9-11 u.z.o.z., natomiast regulaminu porz¹dko-

34 Przepisy ustawy z 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej nie przewiduj¹ jakiego-
kolwiekwymogu odnosz¹cego siê do formyprawnej regulaminu porz¹dkowego niepublicz-
nego zak³adu opieki zdrowotnej.

35 Tak równie¿ T. R e k, [w:] M. D e r c z, T. R e k, Ustawa�, s. 115-116.
36 Por. M. D e r c z, H. I z d e b s k i, Organizacja�, s. 211-212.
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wego zak³adu dotyczy art. 18a u.z.o.z. W odniesieniu do niepublicz-
nych zak³adów opieki zdrowotnej, w tym zak³adów tworzonych przez
fundacje, nie znajduje zastosowania przepis art. 46 pkt 4 u.z.o.z., który
przewiduje w odniesieniu do publicznych zak³adów opieki zdrowotnej
zatwierdzenie regulaminu porz¹dkowego przez radê spo³eczn¹37. Z po-
stanowieñ statutu zak³adu (art. 11 ust. 2 pkt 5 u.z.o.z.), ewentualnie
statutu fundacji tworz¹cej zak³ad mo¿e jednak wynikaæ, ¿e w strukturze
niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej, stanowi¹cego wewnêtrzn¹
jednostkê organizacyjn¹ fundacji, funkcjonuj¹ tzw. organy zak³adu, do
których kompetencji nale¿y m.in. zatwierdzenie regulaminu porz¹dko-
wego.
Ze wzglêdu na to, ¿e regulamin porz¹dkowy nadawany jest zgodnie

z art. 18a u.z.o.z. przez kierownika powo³anego przez podmiot, który
utworzy³ zak³ad, za niedopuszczalne nale¿y uznaæ nadanie zak³adowi
tego regulaminu w akcie fundacyjnym czy te¿ w pierwotnej tre�ci
statutu fundacji. W chwili dokonywania aktu fundacyjnego, a tak¿e
ustalania pierwotnej tre�ci statutu fundacji, fundacja jako osoba praw-
na jeszcze nie istnieje. Elementem tre�ci aktu fundacyjnego, a tak¿e
pierwotnego statutu fundacji mog¹ byæ ewentualnie postanowienia
niemaj¹ce charakteru kreacyjnego, a zatem ogólne, intencjonalne czy
te¿ instrukcyjne w tym zakresie. Regulamin porz¹dkowy zak³adu nie
mo¿e byæ, podobnie jak statut zak³adu, czê�ci¹ aktu fundacyjnego czy
te¿ pierwotnego statutu fundacji. Nie ma prawnych przeciwwskazañ,
aby regulamin porz¹dkowy niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej
zosta³ przy zachowaniu trybu z art. 18a u.z.o.z. ustalony przed usta-
leniem statutu zak³adu, jednak¿e nie wcze�niej ni¿ po utworzeniu zak³adu
(art. 8 u.z.o.z.). Dopuszczalne z perspektywy formalnej, choæ prak-
tycznie dyskusyjne, wydaje siê natomiast w³¹czenie tre�ci regulaminu
porz¹dkowego do tre�ci statutu zak³adu.

7. Zasady nadawania statutu niepublicznemu zak³adowi opieki
zdrowotnej utworzonemu przez stowarzyszenie

Statut niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej utworzonego przez
stowarzyszenie nadaje walne zebranie cz³onków (art. 11 ust. 1 u.p.s.),

37 Podobnie T. R e k, [w:] M. D e r c z, T. R e k, Ustawa�, s. 115-116.
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chyba ¿e statut stowarzyszenia przewiduje wyra�n¹ samodzieln¹ kom-
petencjê innych organów obligatoryjnych (zarz¹du, organu kontroli
wewnêtrznej) lub fakultatywnych (np. rady spo³ecznej, nadzorczej
itp.), ewentualnie podmiotów zewnêtrznych (np. cz³onka stowarzy-
szenia, podmiotów zale¿nych od stowarzyszenia, podmiotów wyra�-
nie indywidualnie okre�lonych itp.) w tym zakresie (art. 10 u.p.s.)38.
W wypadku powo³ania z mocy postanowieñ statutu innych ni¿ ob-
ligatoryjne organów oraz nieokre�lenia w statucie ich szczególnej
kompetencji w zakresie tworzenia (w tym tak¿e nadawania statutu)
niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej albo generalnej kompeten-
cji do tworzenia wewnêtrznych (w tym równie¿ terenowych) jedno-
stek organizacyjnych, domniemanie kompetencji w tym zakresie przy-
s³uguje walnemu zgromadzeniu (art. 11 ust. 1 w zw. z art. 10 ust.
2 u.p.s.)39. Przekazanie tych kompetencji kreacyjnych okre�lonym
podmiotom zewnêtrznym, podobnie jak w przypadku fundacji, mo¿e
w praktyce ograniczyæ zdolno�æ stowarzyszenia do utworzenia zak³a-
du w przypadku utraty bytu prawnego przez te podmioty.

8. Charakterprawnyczynno�cinadaniazak³adowistatutuprzez
stowarzyszenie

Charakter prawny aktu nadania zak³adowi statutu przez stowarzy-
szenie jako podmiot tworz¹cy zak³ad powinien byæ ustalany z uwzglêd-
nieniem analizowanych szerzej, powy¿ej, w odniesieniu do zak³adów
tworzonych przez fundacje aspektów prawnych. W przypadku uzna-
nia niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej za wewnêtrzn¹ (w tym
tak¿e terenow¹) jednostkê organizacyjn¹ stowarzyszenia (np. zak³ad,
oddzia³), czê�æ innej wewnêtrznej jednostki, jednostkê podleg³¹ innej
wewnêtrznej jednostce, wydzielon¹ z innej jednostki b¹d� czê�æ ze-
spo³u zak³adów podmiotu tworz¹cego, które nie maj¹ osobowo�ci czy
choæby podmiotowo�ci prawnej, o�wiadczenia stowarzyszenia doty-
cz¹ce ustalenia statutu nie maj¹, jak siê wydaje, charakteru prawnego

38 Zob. np. P. S a r n e c k i, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, wyd. 2, Kraków
2002, s. 50-51.

39 Por. w szczególno�ci P. S u s k i, Stowarzyszenia�, s. 196-198.
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o�wiadczeñ woli, przede wszystkim dlatego, ¿e nie s¹ sk³adane w celu
kreacji podmiotów trzecich. Z perspektywy charakteru prawnego s¹
one to¿same z innymi o�wiadczeniami podejmowanymi w sferze we-
wnêtrznej dzia³ania stowarzyszenia, w tym w szczególno�ci o�wiad-
czeniami w sprawie utworzenia zak³adów, oddzia³ów czy terenowych
jednostek organizacyjnych, których podstaw¹ jest najczê�ciej uchwa³a
podjêta w procesie kierowania dzia³alno�ci¹ stowarzyszenia.
Podstawy argumentacyjnej do zmiany wskazanych wniosków za-

sadniczo nie stanowi dyskusyjna regulacja art. 17 ust. 1a u.p.s., zgodnie
z któr¹ terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia mo¿e uzy-
skaæ osobowo�æ prawn¹, je¿eli statut stowarzyszenia to przewiduje40.
Traktowanie tego unormowania ustawy z 1989 r. � Prawo o stowa-
rzyszeniach, jako szczególnego rodzaju lex specialis wzglêdem prze-
pisów ustawy z 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej, w tym prze-
pisów dotycz¹cych statusu prawnego niepublicznych zak³adów opieki
zdrowotnej, i przyjmowanie, ¿e zak³ady tworzone przez stowarzysze-
nia rejestrowe, jako ich terenowe jednostki organizacyjne, mog¹ uzyskaæ
osobowo�æ prawn¹, mo¿e budziæ okre�lone w¹tpliwo�ci. W przypad-
ku jednak przyjêcia, ¿e niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej, jako
terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia, zgodnie z postano-
wieniami statutu stowarzyszenia (art. 17 ust. 1a u.p.s.) w konsekwen-
cji wpisu do KRS (rejestru podmiotów niekomercyjnych) uzyska oso-
bowo�æ prawn¹, o�wiadczenia o utworzeniu zak³adu i nadaniu mu
statutu nie bêd¹ mog³y byæ traktowane jedynie jako o�wiadczenia
o skutkach wewnêtrznych41.

40 Szerzej A. K i d y b a, Fundacje�, s. 66.
41 Szczególnego znaczenia nabierze równie¿ w tym wypadku zagadnienie kierowania,

a tak¿e reprezentacji takiego zak³adu jako odrêbnej w zakresie organizacyjnym, perso-
nalnym, gospodarczym, maj¹tkowym i prawnym od stowarzyszenia jednostki organiza-
cyjnej, w³¹cznie z podstawowym pytaniem o zasadno�æ, a tak¿e zakres stosowania teorii
organów do jego dzia³ania (w szczególno�ci w kontek�cie przepisu art. 20 u.p.s., który
wyra�nie odnosi siê do zarz¹du, jako organu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzy-
szenia), a tak¿e byæ mo¿e odpowiedniego stosowania do takich zak³adów przepisów o za-
rz¹dzaniu publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej (tj. art. 44 i nast. u.z.o.z.). Zob.
P. S a r n e c k i,Prawo�, s. 59-60,M. D e r c z, [w:]M. D e r c z, T. R e k,Ustawa�, s. 290
i nast.
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9. Statut stowarzyszenia tworz¹cego niepubliczny zak³ad opieki
zdrowotnej a statut tego zak³adu

Maj¹c na uwadze analogiczne jak w wypadku fundacji argumenty,
nale¿y odró¿niæ statut stowarzyszenia od statutu niepublicznego zak³adu
opieki zdrowotnej tworzonego przez stowarzyszenie.
Statut stowarzyszenia stanowi podstawê prawn¹ organizacji i funk-

cjonowania stowarzyszenia jako osoby prawnej (art. 10 ust. 1-2 w zw.
z art. 9 i 17 ust. 1 u.p.s.), jak równie¿ wyznacznik jego zdolno�ci prawnej
i zdolno�ci do czynno�ci prawnych42. Statut stowarzyszenia jest podsta-
wowym za³¹cznikiem do wniosku o jego rejestracjê (art. 12 u.p.s.)43.
W zwi¹zku z tym, ¿e statut zak³adu nadawany jest, zgodnie z art. 11 ust. 3
u.z.o.z., przez podmiot, który utworzy³ zak³ad, a zatem w analizowanym
wypadku przez stowarzyszenie, niedopuszczalne wydaje siê zarówno
utworzenie zak³adu (art. 8 u.z.o.z.), jak i nadanie mu statutu (art. 11
u.z.o.z.) w pierwotnej tre�ci statutu stowarzyszenia44.
W tre�ci pierwotnego statutu mog¹ byæ zamieszczone, jak mo¿na

s¹dziæ, postanowienia o charakterze ogólnym, intencjonalnym czy in-
strukcyjnym, z których nie wynika o�wiadczenie kreuj¹ce zak³ad czy
nadaj¹cemustatut. Ponadtodopuszczalnewydaje siê zamieszczeniew takim
statucie postanowienia, zgodnie z którym, w przypadku utworzenia nie-
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej jako terenowej jednostki organi-
zacyjnej stowarzyszenia posiadaj¹cej osobowo�æ prawn¹ (art. 17 ust. 1a
u.p.s.), zostan¹ na niego przeniesione okre�lone sk³adniki maj¹tku stowa-
rzyszenia (np. w³asno�æ ruchomo�ci, czy te¿ w³asno�æ nieruchomo�ci).
Przeniesienie na taki zak³ad sk³adników maj¹tkowych powinno nast¹piæ
na podstawie odrêbnej czynno�ci prawnej miêdzy stowarzyszeniem a za-
k³adem, po uzyskaniu zgody walnego zebrania cz³onków, chyba ¿e statut
stanowi inaczej (art. 11 ust. 1 u.p.s.), co oznacza w szczególno�ci, i¿

42 Zob. szerzej A. K i d y b a, Fundacje�, s. 61.
43 Przepisy ustawy z 1989 r. � Prawo o stowarzyszeniach nie przewiduj¹ jakiegokol-

wiek wymogu dotycz¹cego formy prawnej statutu stowarzyszenia, jednak nale¿y przyj¹æ,
¿e statut ten powinien byæ sporz¹dzony przynajmniej w zwyk³ej formie pisemnej (art. 78
k.c.).

44 Na temat statutu stowarzyszenia i jego postanowieñ fakultatywnych, por. w szcze-
gólno�ci P. S u s k i, Stowarzyszenia�, s. 168-169, 183-184.
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przeniesieniaw³asno�ci nieruchomo�ci na zak³ad nale¿y dokonaæw formie
aktu notarialnego (art. 158 k.c.).
W tym kontek�cie nale¿y stwierdziæ, ¿e statut zak³adu nie mo¿e byæ

te¿ czê�ci¹ pierwotnego statutu stowarzyszenia, mo¿e natomiast zostaæ
do niego w³¹czony po utworzeniu zak³adu w wyniku zmiany statutu
stowarzyszenia (z wy³¹czeniem analizowanej wy¿ej sytuacji wskazanej
w art. 17 ust. 1a u.p.s.).

10.Regulaminy stowarzyszenia tworz¹cegoniepubliczny zak³ad
opieki zdrowotnej a regulamin porz¹dkowy tego zak³adu. Zasady
ustalania regulaminu porz¹dkowego

Podobnie jak w odniesieniu do fundacji, nale¿y tak¿e odró¿niæ we-
wnêtrzne akty organizacyjne stowarzyszenia, jako podmiotu tworz¹cego
zak³ad opieki zdrowotnej, tj. przede wszystkim jego regulaminy, od re-
gulaminu porz¹dkowego zak³adu (art. 18a u.z.o.z.) utworzonego przez
stowarzyszenie.
Wskazane aktywewnêtrzne stowarzyszeniamaj¹ status prawnyuchwa³

walnego zebrania cz³onków albo innych organów. Nie s¹, jak statut
stowarzyszenia, podstaw¹ powstania ani tak¿e bezpo�redni¹ podstaw¹
dzia³ania stowarzyszenia czy te¿ wyznacznikiem zdolno�ci prawnej, jed-
nak musz¹ byæ zgodne z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa
oraz tym¿e statutem. Odwo³uj¹c siê do zarysowanych szerzej powy¿ej
uwag na temat statusu prawnego regulaminu porz¹dkowego zak³adu
tworzonego przez fundacjê, nale¿y stwierdziæ, ¿e regulamin porz¹dkowy
mo¿na traktowaæ jako okre�lony szczególny rodzaj regulaminu organi-
zacyjnego stowarzyszenia, które utworzy³o zak³ad dotycz¹cy dzia³alno�ci
stowarzyszenia obejmuj¹cej udzielanie �wiadczeñ zdrowotnych oraz
promocjê zdrowia. Regulamin porz¹dkowy jest ustalany, zgodnie z art.
18a ust. 3 u.z.o.z., przez kierownika zak³adu, którego, jak nale¿y przyj¹æ
(w braku stosownej regulacji w ustawie z 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej), powo³uje, zgodnie z zasadami dzia³ania w stosunkach
wewnêtrznych, stowarzyszenie tworz¹ce zak³ad, chyba ¿e statut zak³adu,
ewentualnie statut stowarzyszenia stanowi inaczej.Wpozosta³ym zakresie
aktualne pozostaj¹ w kwestii statusu prawnego regulaminu porz¹dkowego
zak³adu uwagi poczynione wy¿ej w odniesieniu do zak³adu tworzonego
przez fundacjê.
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11.Podsumowanie

Przedstawione w zarysie relacje prawne miêdzy aktem fundacyjnym,
statutem i aktami wewn¹trzorganizacyjnymi fundacji (tj. przede wszyst-
kim regulaminami), a tak¿e statutem oraz regulaminem porz¹dkowym
niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej (utworzonego przez tê funda-
cjê), przy uwzglêdnieniu faktu braku podmiotowo�ci prawnej tego za-
k³adu, mog¹ byæ �ród³em okre�lonych w¹tpliwo�ci prawnych, w tym
kompetencyjnych czy te¿ organizacyjnych. Podobnie analizowane relacje
prawne miêdzy statutem i aktami wewnêtrznymi stowarzyszenia a sta-
tutem oraz regulaminem porz¹dkowym zak³adu (utworzonego przez to
stowarzyszenie) mog¹ de lege lata rodziæ analogiczne w¹tpliwo�ci praw-
ne. W ka¿dym z wymienionych wy¿ej zak³adów charakterystyczne jest
wystêpowanie odrêbnych dla podmiotu tworz¹cego i zak³adu aktów erek-
cyjno-organizacyjnych o ró¿nym statusie prawnym, zarówno z perspek-
tywy podmiotów tworz¹cych, jak i zak³adu, z czym mo¿e wi¹zaæ siê
okre�lony �dualizm� strukturalno-organizacyjny.Wyj¹tkiemw tym zakre-
sie mo¿e byæ, przy uwzglêdnieniu kontrowersyjno�ci przepisu art. 17
ust. 1a u.p.s, struktura organizacyjna zak³adu stanowi¹cego terenow¹ jed-
nostkê organizacyjn¹ stowarzyszenia, posiadaj¹c¹ osobowo�æ prawn¹.
Zasygnalizowane w¹tpliwo�ci prawne mog¹ zostaæ w okre�lonym

zakresie usuniête w zwi¹zku z uchwaleniem, aktualnie projektowanych
na szczeblu rz¹dowym, regulacji prawnych, w których proponuje siê
m.in. wprowadzenie kategorii podmiotu leczniczego45.

45 Zob. w szczególno�ci informacjê o projekcie ustawy o dzia³alno�ci leczniczej przed-
³o¿onym przez ministra zdrowia (www.premier.gov.pl/rzad/legislacja/projekty_ustaw_ra-
dy_ministrow/projekty_ustaw/id:5503/).


