
Warszawa, dnia 28 czerwca 2006 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji

publicznych zakładów opieki zdrowotnej (druk senacki nr 176)

Przyjęta przez Sejm w dniu 9 czerwca 2006 r. ustawa stanowiła projekt rządowy.

Przedmiotem nowelizacji są przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o

pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78,

poz. 684), dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej zakładom opieki zdrowotnej -

udzielania pożyczki przez Skarbu Państwa ze środków przewidzianych w ustawie

budżetowej. Nowelizacja wprowadza:

1) możliwość skorzystania z w/w pożyczki przez, dotychczas z tego wyłączone, jednostki

badawczo-rozwojowe prowadzące badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w

powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Pożyczka będzie

udzielana po spełnieniu warunków analogicznych jak dla innych zakładów, przy czym jej

kwota zostanie ustalona w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r.

Uzyskane środki mogą być przeznaczone na spłatę należności głównych wraz z odsetkami

za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych (tj. składki na: ubezpieczenie

emerytalne, ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego i ubezpieczenie

zdrowotne) oraz należności cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną (art. 1

pkt 2 ustawy nowelizującej, dotyczący art. 35a ustawy nowelizowanej);

2) możliwość zwiększenia kwoty pożyczki o kwotę nie wyższą niż suma należności głównych

i odsetek z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład

opieki zdrowotnej w związku z zaspokojeniem przez niego należności głównych z tytułu

indywidualnych roszczeń pracowników na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 1994 r. o

negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u

przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw, Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.,

(art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej, dotyczący art. 35b ustawy nowelizowanej);

3) zwiększenie (z 50 % do 70 %) umorzenia należności głównej z tytułu pożyczki dla:
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a) zoz-u, w stosunku do którego wydano decyzję o zakończeniu postępowania

restrukturyzacyjnego i który w ciągu 5 lat od wydania ostatecznej decyzji o

warunkach restrukturyzacji spłaci 30 % należności głównej z tytułu pożyczki (art. 1

pkt 1 lit. b ustawy nowelizującej),

b) zoz-u, w stosunku do którego wydano decyzję o zakończeniu postępowania

restrukturyzacyjnego i który w ciągu 5 lat od wydania ostatecznej decyzji o

warunkach restrukturyzacji spłaci 30 % należności głównej z tytułu pożyczki i z tytułu

zwiększenia kwoty pożyczki (art. 1 pkt 1 lit. c ustawy nowelizującej, dotyczący ust.

10a ustawy nowelizowanej).

Zakładowi opieki zdrowotnej, co do którego wydano decyzję ostateczną o warunkach

restrukturyzacji i któremu przysługuje roszczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia,

Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych, a zrzeknie się on tych

roszczeń, umarza się odpowiednio pozostałą część pożyczki albo pozostałą część

pożyczki i środków uzyskanych z tytułu zwiększenia, w wysokości: pozostałej do spłaty

pożyczki (albo pożyczki i środków z tytułu zwiększenia) albo w wysokości roszczenia,

którego się zrzeczono (w zależności od pozostałej do spłaty kwoty) - art. 1 pkt 1 lit. c

ustawy nowelizującej, w zakresie ust. 10 b i ust. 10 c ustawy nowelizowanej.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych (poza drobnymi nieścisłościami

terminologicznymi i błędami gramatycznymi).

Bożena Langner


