
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 2 sierpnia 2012 r.  

 NK-N4.4131.1225.2012.MG 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami) Wojewoda Dolnośląski – Organ Nadzoru nad jednostkami samorzą-

du terytorialnego  

stwierdza nieważność  

uchwały Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 czerwca 2012 roku nr XXI/ 

/117/2012 w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu niebędącymi 

przedsiębiorcą o nazwie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Przychodnia” w Sycowie.  

Uzasadnienie  

W dniu 28 czerwca roku Rada Miejska w Sycowie podjęła uchwałę nr XXI/117/2012 w sprawie nadania 

statutu podmiotowi leczniczemu niebędącymi przedsiębiorcą o nazwie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie. Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 6 lipca 2012 roku.  

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem art. 13 

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) w związku z art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-

skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zmianami).  

Mocą uchwały nr XXI/117/2012 Rada Miejska w Sycowie, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 42 ust. 4 w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), nadała statut Samodzielnemu Publicznemu Zakła-

dowi Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie.  

W § 3 uchwały zapisano, że: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. Tym samym przewidziano 

wejście w życie uchwały z dniem podjęcia bez publicznego ogłoszenia uchwały.  

Uchwała określająca statut podmiotu leczniczego należy do kategorii aktów prawa miejscowego. 

O zaliczeniu uchwały do tej kategorii aktów prawnych decyduje:  

1) istnienie podstawy prawnej w przepisach rangi ustawowej,  

2) wydanie aktu przez organ samorządu terytorialnego bądź terenowy organ administracji rządowej,  

3) zawarcie w akcie choćby jednej normy prawnej – przepisu abstrakcyjnego i generalnego.  

Podstawą prawną do wydania uchwały określającej statut podmiotu leczniczego jest art. 42 ust. 1 ustawy 

o działalności leczniczej, zgodnie z którym ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także 

inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut. W związku 

z powyższym spełniony jest warunek istnienia podstawy prawnej w przepisach rangi ustawowej do wydania 

takiego aktu.  
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Jak stanowi art. 94 Konstytucji RP: „Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji 

rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego 

obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa 

ustawa.”.  

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych gminie 

przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.  

Na mocy zaś art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, statut nadaje podmiot tworzący, chyba że 

przepisy ustawy stanowią inaczej. To samo odnosić się będzie do jego zmian.  

Podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sycowie jest Gmina Syców. 

Organem Gminy uprawnionym do wydawania aktów prawa miejscowego jest wedle art. 41 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym Rada Miejska.  

Spełniony jest zatem wymóg wydania aktu przez organ jednostki samorządu terytorialnego.  

Cechą charakterystyczną aktów prawa miejscowego jest wprowadzenie do porządku prawnego nowych 

norm prawnych, obowiązujących w sposób generalny i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu. 

W przypadku organów jednostek samorządu terytorialnego, wydawane przez nich akty prawa miejscowego 

nakładają najczęściej na oznaczonych rodzajowo członków społeczności lokalnej obowiązek oznaczonego za-

chowania się w sytuacjach wskazanych w takich przepisach, bądź przyznają im określone uprawnienia. Uchwa-

ła w sprawie statutu podmiotu leczniczego zawiera przepisy generalne i abstrakcyjne. O generalności uchwały 

decyduje bowiem fakt, że na brzmienie przepisów uchwały będzie mógł się powołać się każdy. Treść statutu 

obejmująca takie elementy, jak cele i zadania podmiotu a także firmy podmiotu, odpowiadającej rodzajowi 

i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych , wskazuje na możliwość powołania się na treść statutu przez 

każdą osobę korzystającą z udzielanych przezeń świadczeń. Dodatkowo konieczność określenia w statucie 

sposobu i warunków udzielania świadczeń wynika także z art. 23 ustawy, zgodnie z którym sprawy dotyczące 

sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nie-

uregulowane w ustawie lub statucie , określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. Jeśli zaś 

chodzi o abstrakcyjność przepisów uchwały to nic innego, jak możliwość wielokrotnego stosowania jej przepi-

sów. Należy tutaj podkreślić, że w aktualnym stanie prawnym powyższe rozważania w aktualny.  

Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie  

(art. 88 ust. 1 Konstytucji). Konstytucja wyklucza możliwość wejścia w życie aktu prawnego o charakterze 

normatywnym bez ogłoszenia go w ustawowo przewidzianym trybie. Przepis art. 41 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym stanowi, iż akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały, zaś 

zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa powołana wyżej ustawa o ogłaszaniu aktów norma-

tywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 42 ustawy).  

Zgodnie z art. 13 tejże ustawy w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się m. in. akty prawa miej-

scowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty wojewódz-

twa, powiatu i gminy (pkt 2 artykułu).  

Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe (art. 2 ust. 1 ustawy 

o ogłaszaniu aktów normatywnych).  

Ujmując powyższe ustalenia w kontekście konkretnego przypadku należy stwierdzić, że wskazana uchwa-

ła Rady Miejskiej w Sycowie nie odpowiada wymaganiom stawianym tej kategorii aktów przez wskazane 

przepisy. Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-

nych, akty prawa miejscowego podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Przedmiotowa 

uchwała wymaga więc publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jest to warunek konieczny do wej-

ścia w życie uchwały tej kategorii. Ponadto zgodnie z art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych akt prawa miejscowego powinien przewidywać odpowiedni czasokres 

wejścia w życie uchwały liczony od dnia opublikowania.  

Dodatkowo wskazać należy, że przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej statut publiczne-

go zakładu opieki zdrowotnej uchwalany był przez radę społeczną zakładu, a organ, który utworzył zakład 

uprawniony był tylko do zatwierdzenia statutu (art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 

opieki zdrowotnej). Tym samym, jako że statut był jedynie zatwierdzany przez organ założycielski (tu: Radę 

Miejską), nie można było uchwały zatwierdzającej statut zaliczyć do kategorii aktów prawa miejscowego – 

statut był wydawany przez inny podmiot niż organ jednostki samorządu terytorialnego bądź terenowy organ 

administracji rządowej. Dlatego też w obecnym stanie prawnym nie tylko uchwalenie statutu, lecz również 

dokonywanie jakichkolwiek zmian statutów podjętych w oparciu o przepisy wcześniej obowiązujące wymagać 

będą promulgacji.  
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Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-

cławiu w terminie 30 dni od jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem Organu Nadzoru − Woje-

wody Dolnośląskiego.  

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały 

organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, 

z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

  

Wojewoda Dolnośląski:  

Aleksander Marek Skorupa 
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