
Druk nr 2978 A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                      IV kadencja

D O D A T K O W E     S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW
ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM RZĄDOWYM „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-
ROZWÓJ-PRACA”

o rządowym projekcie ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej wraz z autopoprawką (druki nr
2496 i 2496-A).

Sejm na 77. posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2004 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2978 do
Komisji  Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem
rządowym „Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca” w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych
w drugim czytaniu.

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem
rządowym „Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca” po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu
w dniu 17 czerwca 2004 r.

wnosi:

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki:

1) w art. 5 w pkt 2, w art. 51a ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w ust. 1, wyłącznie w
formie spółki handlowej.”

- posłowie W. Borczyk, M. Aszkiełowicz, R. Beger, G. Wiśniowska, W. Łyżwińska,
S. Łyżwiński, J. Cepil, L. Kuropatwiński, A. Budner, T. Wojtkowiak, P. Kozłowski,
T. Szukała, M. Widz, A. Ołdakowski, R. Rochnowska, J. Łączny

- odrzucić

2) w art. 18 w pkt 11, w art. 25a ust. 1 nadać brzmienie:
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„1. W celu udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarki i położne mogą prowadzić
grupową praktykę w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej i
komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są wyłącznie pielęgniarki
posiadające prawo wykonywania zawodu.”

- posłowie W. Borczyk, M. Aszkiełowicz, R. Beger, G. Wiśniowska, W. Łyżwińska,
S. Łyżwiński, J. Cepil, L. Kuropatwiński, A. Budner, T. Wojtkowiak, P. Kozłowski,
T. Szukała, M. Widz, A. Ołdakowski, R. Rochnowska, J. Łączny

- odrzucić

Uwaga: poprawka nr 2 powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 7

3) w art. 20 w pkt 2, w art. 19c ust. 2 i 3 nadać brzmienie:

„2. Rejestr powinien być prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym.
3. Do rejestru wpisuje się następujące dane:
1) oznaczenie firmy przedsiębiorcy, jej siedziba i adres,
2) forma organizacyjno-prawna firmy przedsiębiorcy,
3) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
4) imię i nazwisko oraz kwalifikacje zawodowe kierownika naukowego kształcenia,
5) określenie zakresu i sposobu kształcenia,
6) określenie rodzaju i trybu kształcenia,
7) miejsce prowadzenia kształcenia,
8) przewidywaną liczbę i kwalifikacje osób uczestniczących w szkoleniu,
9) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia określonej formy szkolenia,
10) numer i data uchwały okręgowej rady lekarskiej o wpisie przedsiębiorcy do rejestru,
11) numer i data uchwały o skreśleniu przedsiębiorcy z rejestru.”,

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS

- odrzucić

Uwaga: poprawka nr 3 powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 4-6 i nr 8

4) w art. 20 w pkt 3, art. 49a nadać brzmienie:

 „Art. 49a.  Prowadzenie przez lekarza lub lekarza dentystę:
1) indywidualnej praktyki lekarskiej,  indywidualnej praktyki  lekarsko-dentystycznej, zwanej
dalej „indywidualną praktyką”;
2)   indywidualnej   specjalistycznej   praktyki   lekarskiej,   indywidualnej specjalistycznej
praktyki lekarsko-dentystycznej, zwanej dalej „indywidualną specjalistyczną praktyką”;
3) udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej, grupowej
praktyki lekarsko-dentystycznej, grupowej praktyki lekarskiej i lekarsko-dentystycznej,
zwanej dalej „grupową praktyką”,
- jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … o swobodzie
działalności gospodarczej”.

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS

- odrzucić

5) w art. 20 w pkt 3, art. 50 nadać brzmienie:
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„Art. 50. l. Lekarz może wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną
specjalistyczną praktykę po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych
praktyk  lub  indywidualnych  specjalistycznych  praktyk prowadzonych przez okręgową radę
lekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywanej praktyki.

2. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę obowiązany jest spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie być zawieszonym w prawie wykonywania zawodu ani ograniczonym w wykonywaniu
określonych czynności medycznych na podstawie art. 11 ust. 4, art. 12 ust. 3 lub 4 lub art. 43
ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z poźn. zm.)
albo ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo nie być pozbawionym
uprawnienia do wykonywania zawodu orzeczeniem przez sąd środka karnego lub środka
zapobiegawczego zakazu wykonywania zawodu;
3) dysponować pomieszczeniem, w którym będzie wykonywana praktyka, wyposażonym
w aparaturę i sprzęt medyczny odpowiednio do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń, a
także posiadać opinię organu sanitarnego o spełnieniu warunków wymaganych przy
udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych;

4) posiadać leki i sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę jest obowiązany spełniać
następujące warunki:

1) wymienione w ust. 2;
2) posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi

wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

4. Indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka, o której mowa w ust. 2
i 3, może być wykonywana przez lekarza w pomieszczeniu oraz w miejscu wezwania.

5. Indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka może być wykonywana
przez lekarza, z wyjątkiem lekarza dentysty, wyłącznie w miejscu wezwania.

6. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę,

o której mowa w ust. 5, obowiązany jest spełniać następujące warunki:

1) o których mowa w ust. 2 pkt l i 2 lub ust. 3 pkt 2;
2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych
w miejscu wezwania;
3) posiadać zestaw, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 dostosowany do transportu;
4) posiadać adres siedziby indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej
praktyki oraz adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji
medycznej oraz sprzętu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 oraz w pkt 2.

7. Lekarz, który zamierza prowadzić indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną
praktykę w celu uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. l, jest obowiązany złożyć
wniosek, który powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko lekarza;
2) dane zawarte w dokumencie "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty";
3) dane o przebiegu pracy zawodowej w ciągu ostatnich 5 lat;
4) dane dotyczące pomieszczenia, wyposażenia w urządzenia, sprzęt i aparaturę medyczną,
rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych;
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5) dane dotyczące pomieszczenia i środków łączności, miejsca przechowywania
dokumentacji medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego, wymagającego sterylizacji, rodzaju
udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki wyłącznie w miejscu wezwania;
6) adres siedziby indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, oraz
adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji, sprzętu medycznego
w wypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania;
7) numer ewidencji działalności gospodarczej (REGON).

8. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, lekarz składa następujące dokumenty:

l) oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej z złożenie
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:
a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru praktyk lekarskich są kompletne i zgodne

z prawdą,
b) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie

zgłoszonej praktyki lekarskiej - określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza.”;

2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinno również zawierać:
a) imię i nazwisko lekarza oraz jego adres,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) dokument potwierdzający prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia, w którym ma
być wykonywana indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka;
4) dokument potwierdzający prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia i środków
łączności, w którym będą przyjmowane wezwania, będzie przechowywana dokumentacja
medyczna, sprzęt medyczny wymagający sterylizacji, w przypadku gdy lekarz ma zamiar
wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w
miejscu wezwania;
5) opinię o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie w danym pomieszczeniu
określonych świadczeń zdrowotnych wydaną odpowiednio przez powiatowego lub
wojskowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce w którym ma być
wykonywana indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka;
6) umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji, w przypadku gdy
pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji a lekarz ma zamiar udzielać
świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego
sterylizacji.

9. Za równoznaczne z indywidualną praktyką lub indywidualną specjalistyczną praktyką
w rozumieniu ustawy uważa się wykonywanie zawodu lekarza poza zakładem opieki
zdrowotnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem
ust. 13 i art. 55 ust. l.
10. Do lekarza będącego obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio przepisy ust. l, ust. 2 pkt 3-4, ust.
3 pkt 2, ust. 4-5, art. 6 pkt 2-4, ust. 7 pkt l, 4-7, ust. 8-9 i 11 oraz art. 9 ust. 2 i art.52 ust. l pkt
5-7 i 9 oraz art. 54 ust. 1-3.
11. Do wykonywania zawodu lekarza, polegającego na udzieleniu konsultacji lub
uczestniczeniu w konsylium lekarskim, w sytuacji określonej w art. 37, nie stosuje się
przepisów art. 50 i art. 50a.
12. Do lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i lekarzy rzeczoznawców
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie stosuje się przepisów ust. l i art. 54.
13. Wykonywanie funkcji lekarza koordynatora medycznego, w rozumieniu ustawy z dnia 25
lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, póz. 1207 i Nr 154,
póz. 1801, z 2002 r. Nr 241, póz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 45, póz. 391 i Nr 124, póz. 1152), na
podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej nie jest równoznaczne z indywidualną praktyką lekarską lub indywidualną
specjalistyczną praktyką lekarską.”,
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- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS

- odrzucić

6) w art. 20 w pkt 4, art. 50a nadać brzmienie:

„Art. 50a. l. Lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić grupową
praktykę lekarską w formie spółki cywilnej lub partnerskiej, po uzyskaniu wpisu do rejestru
grupowych praktyk prowadzonego przez okręgową radę lekarską właściwą ze względu na
adres siedziby praktyki.
2. Wykonywanie grupowej praktyki lekarskiej jest działalnością regulowaną w rozumieniu
ustawy z dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do
rejestru grupowych praktyk lekarskich prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce
wykonywania praktyki okręgową radę lekarską.
3. W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne
wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami spółki, o której mowa w ust. l, spełniających
odpowiednio warunki określone w art. 50 ust. 2 i 3 lub 5.
4. Lekarze zamierzający udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki
lekarskiej w celu uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust.
l, obowiązani są złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące dane:

1) informację o umowie spółki, o której mowa w ust. l;
2) listę lekarzy wspólników spółki;
3) dane o spełnieniu przez lekarza warunków; o których mowa w ust. 3, określonych w art. 50
ust. 7 pkt 2- 5 i ust. 8.
5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, uprawniony lekarz, wspólnik spółki składa
następujące dokumenty:
l) oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam że:
a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich są kompletne
i zgodne z prawdą,
b) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
grupowej praktyki lekarskiej, określone w .ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza.”;
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt l, powinno zawierać również:
a) nazwę firmy przedsiębiorcy, jej siedzibę i adres,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis uprawnionego wspólnika spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej
funkcji;
3) dokumenty, o których mowa w art. 50 ust. 8 pkt 3-5.
6. Do grupowej praktyki wykonywanej przez lekarzy wyłącznie w miejscu wezwania stosuje
się przepis art. 50 ust. 6 pkt 5-6 oraz ust. 7 pkt 6.
7. Grupowa praktyka nie może być wykonywana w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS

- odrzucić

7) w art. 20 w pkt 5, w art. 50a ust. 1 nadać brzmienie:

„1. W celu udzielania świadczeń zdrowotnych lekarze mogą prowadzić grupową
praktykę w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej i
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komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są wyłącznie lekarze
posiadający prawo wykonywania zawodu.”

- posłowie W. Borczyk, M. Aszkiełowicz, R. Beger, G. Wiśniowska, W. Łyżwińska,
S. Łyżwiński, J. Cepil, L. Kuropatwiński, A. Budner, T. Wojtkowiak, P. Kozłowski,
T. Szukała, M. Widz, A. Ołdakowski, R. Rochnowska, J. Łączny

- odrzucić

8) w art. 20 w pkt 6 w lit. c, w art. 50b ust. 4 nadać brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach
wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych
praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz wzór wniosku o wpis do rejestru, a
także wzór zaświadczenia  o wpisie do rejestru, mając na względzie dane, jakie powinny
zawierać wnioski o wpis do rejestrów i sposób prowadzenia rejestrów.”

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS

- odrzucić

9) w art. 22 w pkt 1, w art. 83 w ust. 1 pkt 1 i 2 nadać brzmienie:

„1) podstawową stację kontroli pojazdów - w zakresie:
a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i
układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony
środowiska,
b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badań technicznych,
o których mowa w pkt 2, jeżeli stacja posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie
tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;

2) okręgową stację kontroli pojazdów - w zakresie badań technicznych określonych w pkt 1
lit. a oraz w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego
dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu
przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do
zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją
w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu w którym dokonano zmian
konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie
rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu
drogowego lub starostę oraz pojazdu sprowadzanego z zagranicy i noszącego ślady
uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych
konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;”;

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS

- przyjąć

10) w art. 27 dodać pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w art. 24b uchyla się § 2;”
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- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS

- odrzucić

11) w art. 27 w pkt 3, art. 274c §1 nadać brzmienie:

„Art. 274c § 1. Organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym
lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność
gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu
sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza się protokół.”

- poseł A. Zawisza w imieniu KP PiS

- przyjąć

Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 13 będzie zmiana w art. 10 w pkt 7, polegająca na
nadaniu ust. 1 w art. 13b następującego brzmienia:

 „1. Inspektor, w związku z prowadzonym u kontrolowanego postępowaniem
kontrolnym, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność
gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w
celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.  Z czynności tych sporządza się
protokół.”

12) w art. 73 wyrazy „Centralnej Informacji ewidencji działalności gospodarczej” zastąpić
wyrazami „Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej”

- poseł T. Szczypiński w imieniu KP PO

- przyjąć

Warszawa, dnia 17 czerwca 2004 r.

Przewodnicząca Komisji
i Sprawozdawca

/-/Ewa Maria Janik




