
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

i ustawy o działach administracji rządowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 lutego

2006 r. ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach

administracji rządowej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w tytule ustawy wyrazy "i ustawy o działach administracji rządowej" zastępuje się

wyrazami "oraz niektórych innych ustaw";

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 78 otrzymuje brzmienie:

"Art. 78. Na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych

kontrolę w zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego

określonych przepisami ustawy przeprowadza:

1) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

2) minister właściwy do spraw rozwoju wsi w Kasie Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego.";

2) w art. 87 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy

zakres oraz sposób przekazywania do centrali Funduszu przez Zakład
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Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem

zdrowotnym i płatników składek, uwzględniając konieczność

zapewnienia poufności przekazywanych danych.";

3) w art. 90:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na

wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, może zobowiązać

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do przeprowadzenia kontroli, o

której mowa w ust. 1, określając jednocześnie jej zakres

przedmiotowy i podmiotowy.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek ministra

właściwego do spraw zdrowia, może zobowiązać Kasę Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego do przeprowadzenia kontroli, o której

mowa w ust. 1, określając jednocześnie jej zakres przedmiotowy i

podmiotowy.".".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i

ustawy o działach administracji rządowej, Senat wprowadził do jej treści 2 poprawki mające

na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będących koniecznym następstwem

przeniesienia kompetencji nadzoru nad Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego z zakresu działania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

do zakresu działania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Poprawka zawarta w pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 78 wskazanej wyżej ustawy

sprowadza się do wskazania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, jako organu

właściwego do przeprowadzania kontroli w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w

zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast poprawka dotycząca art. 90

wprowadza przepis dający ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi podstawę do

zobowiązania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do przeprowadzenia kontroli

wykonywania obowiązków płatników w zakresie zgłaszania ubezpieczonych do Narodowego

Funduszu Zdrowia.

W poprawce dotyczącej zmiany upoważnienia ustawowego zawartego w art. 87 ust.

11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych, Senat uznał za uzasadnione wskazanie Rady Ministrów jako organu

właściwego do wykonania upoważnienia, które po zmianie będzie dotyczyć zakresu działania

trzech ministrów, tj. ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, do spraw

rozwoju wsi oraz do spraw zdrowia.

Zmiana tytułu ustawy poprawką zawartą w pkt 1 uchwały Senatu jest wymogiem

legislacyjnym związanym z rozszerzeniem zakresu zmienianych nowelizacją ustaw.


