
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 30 października 2008 r. Druk nr 313 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków
zgłoszonych w toku debaty w dniu 29 października 2008 r. nad ustawą

o zakładach opieki zdrowotnej,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20,
21, 23, 24 i 25.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia

(-) Władysław Sidorowicz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek
mniejszości KZ
poparty przez
mniejszość komisji

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i

szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym,

osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.";

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

Uwaga:

Poprawki nr 2, 3, 4, 5 i 16 należy głosować łącznie.

Nieprzyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację

poprawki nr 7.

2) w art. 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 8, 9 i 36 ust. 1 jest mowa o zakładzie opieki zdrowotnej,

rozumie się przez to także zakład opieki zdrowotnej prowadzony w

formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki

akcyjnej, a także podmiot uprawniony do tworzenia zakładów

opieki zdrowotnej w formach, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2

i ust. 5.";

Poprawka sen.
R. Karczewskiego

3) w art. 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej;";

Poprawka sen.
R. Karczewskiego

4) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca

działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk

medycznych, albo Centrum Medycznego Kształcenia

Podyplomowego, może utworzyć zakład opieki zdrowotnej

wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo

Poprawka sen.
R. Karczewskiego
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spółki akcyjnej.";

5) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zakłady opieki zdrowotnej we wszelkich formach prawnie

dopuszczalnych, przewidzianych dla prowadzenia działalności

gospodarczej, mogą tworzyć i prowadzić osoby fizyczne, spółki

niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność

prawną, krajowe lub zagraniczne osoby prawne oraz pracodawcy.";

Poprawka sen.
R. Karczewskiego

6) po art. 11 dodaje się art. 11... i 11... w brzmieniu:

"Art. 11... Podmiot gospodarczy utworzony na podstawie art. 11 nie

może zostać przekształcony inaczej jak z zachowaniem 51

% udziałów przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu

terytorialnego.

Art. 11... 1. W przypadku przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej

w spółkę – do 15 % udziałów przy jego komercjalizacji

zostaje przekazane pracownikom.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze

rozporządzenia, tryb, warunki i zasady przekazania

udziałów pracownikom, o którym mowa w ust. 1.";

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Poprawki nr 7, 17, 18 i 22 należy głosować łącznie.

7) po art. 11 dodaje się art. 11... w brzmieniu:

"Art.11... Zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej,

utworzony przez podmiot wymieniony w art. 11 ust. 1 i 3

zysk przeznacza wyłącznie na działalność statutową.";

Poprawka sen.
R. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

8) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakładach opieki zdrowotnej tworzy się kierownicze medyczne

stanowiska pracy, w szczególności:

1) zastępcy kierownika zakładu do spraw medycznych w

zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem albo magistrem

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję
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pielęgniarstwa w przypadku stacjonarnych zakładów opieki

zdrowotnej, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3;

2) zastępcy kierownika do spraw pielęgniarstwa albo naczelnej

pielęgniarki, w przypadku szpitali posiadających powyżej 300

łóżek;

3) ordynatora, ordynatora – kierownika kliniki, w przypadku

szpitali, oraz ordynatora – kierownika oddziału klinicznego;

4) konsultanta, w przypadku szpitali, w których nie powołuje się

ordynatorów;

5) przełożonej pielęgniarek, w przypadku stacjonarnych zakładów

opieki zdrowotnej posiadających od 50 do 300 łóżek albo

posiadających powyżej 500 łóżek;

6) pielęgniarki albo położnej oddziałowej zakładu, w przypadku

oddziału, którym kieruje ordynator;

7) kierownika do spraw opieki pielęgniarskiej, w przypadku

szpitali posiadających powyżej 50 łóżek, w których powołuje

się konsultanta, o którym mowa w pkt 4;

8) kierownika apteki szpitalnej – w przypadku szpitali

posiadających powyżej 150 łóżek.";

9) w art. 23 w ust. 5 wyraz "uprawionych" zastępuje się wyrazem

"uprawnionych";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję

10) w art. 24:

a) w ust. 1 wyrazy "w tym" zastępuje się wyrazami "w szczególności",

b) w ust. 2 w pkt 1 oraz w zdaniu końcowym skreśla się wyrazy

"dzieci i";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

11) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szpital może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze

środków publicznych, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,

zaprzestać działalności:

1) całkowicie;

2) jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych,

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję
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związanych bezpośrednio z udzielaniem tych świadczeń.";

12) w art. 37 w ust. 2 skreśla się wyraz "także"; Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Uwaga :

Poprawkę nr 13 należy głosować łącznie z poprawkami nr 3 i 30 do

ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia.

13) w art. 42 w ust. 1 skreśla się pkt 1 i 2. Poprawka sen.
R. Karczewskiego

14) w art. 43 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 53" zastępuje się wyrazami

"art. 57";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

15) w art. 43 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku odmowy zawarcia umowy na wykonania zadania

przez podmioty wymienione w ust. 1, Minister Obrony Narodowej

w drodze decyzji nakłada na te podmioty obowiązek realizacji

zleconego zadania, zapewniając środki na jego realizację.";

Poprawka sen.
R. Karczewskiego

16) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach zawiązania, przekształcenia i rozwiązania w

odniesieniu do zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie

spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej

z jednoosobowym lub większościowym udziałem Skarbu Państwa

lub jednostki samorządu terytorialnego, lub publicznej uczelni

medycznej, publicznej uczelni prowadzącej działalność

dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, lub

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, stosuje się

przepisy Kodeksu spółek handlowych.";

Poprawka sen.
R. Karczewskiego

17) w art. 45 ust. 2 skreśla się zdanie drugie; Poprawka sen.
R. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

18) w art. 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Poprawka sen.
R. Karczewskiego
poparta przez
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"4. Do spółki, o której mowa w ust. 1, z jednoosobowym lub

większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego, nie

stosuje się art. 10a ustawy dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce

komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.).";

mniejszość komisji

19) w art. 45 skreśla się ust. 5; Poprawka sen.
R. Karczewskiego

20) w art. 46 w ust. 2 wyrazy "art. 64 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art.

64";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję

21) w art. 47:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenie)

spółki, o której mowa w art. 45 ust. 1, dotyczące:

1) rozwiązania spółki,

2) zbycia zakładu opieki zdrowotnej,

3) zbycia zorganizowanej części zakładu opieki zdrowotnej,

4) zbycia udziałów albo akcji, które powoduje utratę przez

podmioty wymienione w art. 45 ust. 1 udziału

większościowego w kapitale zakładowym spółki,

5) istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki

– są podejmowane większością trzech czwartych głosów.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku, gdy podmiotem, który utworzył zakład jest jednostka

samorządu terytorialnego, uchwała, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i

4, wchodzi w życie po uzyskaniu zgody wyrażonej w uchwale

podjętej przez organ stanowiący tej jednostki większością trzech

piątych głosów.";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

22) w art. 48 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zbycie udziałów (akcji) lub podwyższenie kapitału zakładowego

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, nie

może spowodować, że udział w kapitale zakładowym podmiotu lub

podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 3, jest mniejszy niż

Poprawka sen.
R. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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85%.";

23) w art. 65 w ust. 3, 5 i 7 wyrazy "art. 12 i 14-20" zastępuje się wyrazami

"art. 12-20";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję

24) w art. 67 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 12 lub 14, lub 15" zastępuje się

wyrazami "art. 12 – 15";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję

25) w art. 69 wyrazy "oraz art. 65 – 68" zastępuje się wyrazami "i art. 65 –

67 oraz przepisy wydane na podstawie art. 68".

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


