
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 30 października 2008 r. Druk nr 318 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

- Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 16, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 33, 34 i 35.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia

(-) Władysław Sidorowicz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony

zdrowia

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

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Poprawki nr 1, 15, 18, 26, 27, 31, 32 i 37 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 16.

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

"1. Ustawa z 21 października 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 36, który

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

2) w art. 23 w pkt 3, w art. 27a w ust. 2 wyrazy "opiekę pielęgnacyjną, o

której mowa w ustawie" zastępuje się wyrazami "dodatkową opiekę

pielęgnacyjną, o której mowa w art. 34 ustawy";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

3) skreśla się art. 30; Poprawka sen.
S. Karczewskiego

4) w art. 43 w pkt 2, w pkt 2 skreśla się wyrazy "spółką kapitałową

prowadzącą";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

5) w art. 45:

a) w pkt 4, w ust. 1a wyrazy "art. 8" zastępuje się wyrazami "art. 9",

b) w pkt 5, w art. 161b w ust. 1 wyrazy "art. 54" zastępuje się wyrazami

"art. 57";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

6) w art. 47, w pkt 2 wyrazy "szkoły wyższe" zastępuje się wyrazem

"uczelnie";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję
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7) w art. 55, w  ust. 18 po wyrazach "art. 11 ust. 5" dodaje się wyrazy "i 6"; Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję

8) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

"Art. 55a. W ustawie z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 58, poz. 351)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na

podstawie art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 8, art. 16 ust. 2 oraz

art. 41 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują

moc do czasu wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 7a, art. 16

ust. 2 oraz art. 41 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej

jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy.".";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 9 i 13 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 10.

9) art. 61 otrzymuje brzmienie:

"Art. 61. Znane na dzień przekształcenia, o którym mowa w art. 85 ust. 1,

zobowiązania publicznoprawne samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej za okres do dnia 31 grudnia 2007 r.,

podlegają przerachowaniu na udziały w spółce utworzonej w

wyniku komercjalizacji.";

Poprtawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego

10) w art. 61 skreśla się wyrazy "z tym dniem"; Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

11) art. 62 otrzymuje brzmienie:

"Art. 62. 1. Zobowiązania publicznoprawne samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej, który został zlikwidowany w

trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję
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zakładach opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie

niniejszej ustawy, podlegają umorzeniu pod warunkiem:

1) zakończenia likwidacji do dnia złożenia wniosku, o

którym mowa w ust. 4, i

2) przejęcia tych zobowiązań w trybie art. 60 ust. 6 ustawy

z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej

- jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, która przejęła te

zobowiązania utworzyła spółkę kapitałową, w której posiada

akcje albo udziały stanowiące większość kapitału

zakładowego, prowadzącą w dniu złożenia wniosku, o

którym mowa w ust. 4, niepubliczne zakłady opieki

zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o

zakładach opieki zdrowotnej.

2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zobowiązań

publicznoprawnych, o których mowa w art. 64 ust. 3,

znanych na dzień:

1) 31 grudnia 2007 r. – w przypadku, gdy ich przejęcie w

trybie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o

zakładach opieki zdrowotnej nastąpiło po tym dniu albo

2) ich przejęcia w trybie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30

sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – w

przypadku, gdy ich przejęcie nastąpiło przed dniem 31

grudnia 2007 r.

3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z

odsetkami liczonymi do dnia wydania decyzji określonej w

ust. 6, nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

4. Podmiot, który przejął zobowiązania publicznoprawne, o

których mowa w ust. 1, przedstawia organom będącym

wierzycielami należności publicznoprawnych, o których

mowa w art. 64 ust. 3, wniosek o umorzenie zobowiązań

publicznoprawnych.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) informację o wysokości zobowiązań publicznoprawnych i

odsetek podlegających umorzeniu;
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2) dokumenty potwierdzające likwidację samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przejęcie

zobowiązań publicznoprawnych tego zakładu w trybie art.

60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach

opieki zdrowotnej;

3) dokumenty potwierdzające utworzenie spółki kapitałowej,

o której mowa w ust. 1.

6. Wniosek i informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, stanowią

podstawę do wydania decyzji stwierdzającej umorzenie

zobowiązań publicznoprawnych z dniem określonym w tej

decyzji.

7. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 6, organ może

zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów w celu

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wysokości zobowiązań

publicznoprawnych i odsetek podlegających umorzeniu.

8. Do umorzenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 64 ust.

6 i 7.";

12) w art. 63 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 pkt 2,

podmiot, który utworzył zakład, po uwzględnieniu tych zastrzeżeń,

przedstawia Bankowi plan naprawczy.";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

13) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Znane na dzień przekształcenia, o którym mowa w art. 85 ust. 1,

nieprzerachowane na udziały zgodnie z art. 61, zobowiązania

publicznoprawne samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej należącego do kategorii A i B, za okres do dnia 31 grudnia

2007 r. podlegają umorzeniu, wraz z odsetkami, w sposób określony w

ust. 4.";

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego

14) art. 79 otrzymuje brzmienie:

"Art. 79. 1. Bank nie pobiera opłaty prowizyjnej za podejmowane

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
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czynności związane z udzieleniem pożyczki lub poręczeń

oraz z dokonaniem zmian w planie naprawczym i

nadzorowanie realizacji tego planu.

2. Koszty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1,

ponosi budżet państwa.";

15) w art. 80 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Działające w dniu wejścia w życie ustawy:

1) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej działają po tym

dniu na dotychczasowych zasadach, z zastrzeżeniem ust. 4-8 oraz

art. 81-91,

2) żłobki, działają po tym dniu na dotychczasowych zasadach, z

zastrzeżeniem ust. 4 i 6

- nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

 2. Rozporządzenia właściwego ministra, którymi utworzono na podstawie

dotychczasowych przepisów samodzielne publiczne zakłady opieki

zdrowotnej prowadzone w formie jednostek budżetowych albo

zakładów budżetowych zachowują moc do czasu wejścia w życie

zarządzeń właściwych ministrów wydanych na podstawie ustawy z

dnia ... 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej, jednak nie dłużej niż do

dnia 1 stycznia 2020 r.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

16) w art. 80 w ust. 2 wyrazy "prowadzone w formie jednostek budżetowych

albo zakładów budżetowych" zastępuje się wyrazami ", oraz zarządzenia

dotyczące tych zakładów";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

17) w art. 80 w ust. 4 oraz w art. 92 w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2009 r."

zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2011 r.";

Poprawka
senatorów:
J. Fetlińskiej,
W. Kraski
poparta przez
mniejszość komisji

18) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do dnia 1 stycznia 2020 r. samodzielny publiczny zakład opieki

zdrowotnej może się przekształcić w zakład opieki zdrowotnej

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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prowadzonego w formie spółki kapitałowej.";

19) w art. 81 w ust. 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w ust. 1" dodaje się

wyrazy "jest zawarcie porozumienia z pracownikami samodzielnego

zakładu opieki zdrowotnej zawierające w szczególności pakiet socjalny

oraz";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

20) w art. 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową prowadzącą zakład

opieki zdrowotnej, zwanym dalej "organem dokonującym

przekształcenia" jest:

1) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – w przypadku

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla

których podmiotem, który utworzył zakład jest minister, centralny

organ administracji rządowej albo wojewoda;

2) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – w

przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej, dla których podmiotem, który utworzył zakład jest

jednostka samorządu terytorialnego;

3) rektor publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni

prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie

nauk medycznych – w przypadku samodzielnych publicznych

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem, który

utworzył zakład jest ta uczelnia;

4) dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w

przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej, dla których podmiotem, który utworzył zakład jest to

Centrum.";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 21, 22, 25 i 28 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 23.

Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie zmiana w art. 80 ust. 1 pkt
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1 polegająca na zastąpieniu wyrazów "art. 81-91" wyrazami "art. 81-

90".

21) w art. 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odpowiednio kierownik samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej albo osoba sprawująca zarząd przymusowy, o

którym mowa w art. 74, jest obowiązana niezwłocznie doręczyć

organowi dokonującemu przekształcenia kwestionariusz

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwany

dalej "kwestionariuszem", wraz z wymaganymi dokumentami, a

także udzielać wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia

przekształcenia.",

b) skreśla się ust. 2;

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję

22) art. 86 otrzymuje brzmienie:

"Art. 86. 1. Przed przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej w spółkę, o której mowa w art. 81 ust. 1,

podmiot, który utworzył samodzielny publiczny zakład

opieki zdrowotnej, wskazuje, po zasięgnięciu opinii

kierownika tego zakładu, które z nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki

samorządu terytorialnego, albo publicznej uczelni

medycznej, albo publicznej uczelni prowadzącej działalność

dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

albo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w

tym budynki i urządzenia znajdujące się na tych gruntach,

będące przedmiotem użytkowania przez samodzielny

publiczny zakład opieki zdrowotnej, są niezbędne do

funkcjonowania zakładu po jego przekształceniu w spółkę.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, w przypadku

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

utworzonego przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego – dokonuje organ

wykonawczy tej jednostki, za zgodą organu

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję
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stanowiącego;

2) publiczną uczelnię medyczną albo publiczną uczelnię

prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych – dokonuje rektor uczelni

za zgodą senatu uczelni;

3) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego –

dokonuje dyrektor tej uczelni za zgodą rady naukowej.

3. Organ dokonujący przekształcenia oraz spółka, o której

mowa w art. 81 ust. 1, najpóźniej w dniu przekształcenia, o

którym mowa w art. 85 ust. 1, zawierają umowę dzierżawy

nieruchomości wskazanych przez podmiot, który utworzył

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; nie może

to naruszać praw osób trzecich.";

23) art. 86 otrzymuje brzmienie:

"Art. 86. 1. Przed przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej w spółkę, o której mowa w art. 81 ust. 1,

podmiot, który utworzył samodzielny publiczny zakład

opieki zdrowotnej, wskazuje, po zasięgnięciu opinii

kierownika tego zakładu, które z nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki

samorządu terytorialnego, albo publicznej uczelni

medycznej, albo publicznej uczelni prowadzącej działalność

dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

albo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w

tym budynki i urządzenia znajdujące się na tych gruntach,

będące przedmiotem użytkowania przez samodzielny

publiczny zakład opieki zdrowotnej, są niezbędne do

funkcjonowania zakładu po jego przekształceniu w spółkę.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, w przypadku

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

utworzonego przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego – dokonuje organ

wykonawczy tej jednostki, za zgodą organu

Poprawka
KZ



9

stanowiącego;

2) publiczną uczelnię medyczną albo publiczną uczelnię

prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych – dokonuje rektor uczelni

za zgodą senatu uczelni;

3) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego –

dokonuje dyrektor tej uczelni za zgodą rady naukowej.

3. Organ dokonujący przekształcenia w zamian za udziały albo

akcje wnosi tytułem wkładu niepieniężnego do spółki, o

której mowa w art. 81 ust. 1, prawo dzierżawy nieruchomości

wskazanych przez podmiot, który utworzył samodzielny

publiczny zakład opieki zdrowotnej; nie może to naruszać

praw osób trzecich.";

24) w art. 86 dodaje się ust. 8-13 w brzmieniu:

"8. Uprawnieni pracownicy samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej mają prawo do nabycia nieodpłatnego udziałów lub akcji

spółki niemniej niż 15% wartości majątku spółki. Wysokość udziałów

lub akcji i zasady ich podziału pomiędzy uprawnionych pracowników

ustala zarząd spółki w porozumieniu z zakładową organizacją

związkową.

 9. Przez uprawnionego pracownika samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej rozumie się:

1) pracownika zatrudnionego w samodzielnym publicznym

zakładzie opieki zdrowotnej w dniu wykreślenia samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru

Sądowego;

2) pracownika zatrudnionego w samodzielnym publicznym

zakładzie opieki zdrowotnej co najmniej 5 lat, z którym

rozwiązano umowę z przyczyn nie dotyczących pracownika albo

z powodu przejścia na emeryturę lub rentę.

10. Uprawnieni pracownicy składają oświadczenia o zamiarze

nieodpłatnego nabycia udziałów lub akcji spółki w terminie 3

miesięcy od daty wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców.

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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11. Nieodpłatne zbycie udziałów lub akcji na rzecz uprawnionych

pracowników następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Przepisu art. 180 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

12. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów lub akcji spółki podlega

dziedziczeniu.

13. Udziały albo akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych

pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem 3 lat

ani nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu.";

25) w art. 88 skreśla się wyrazy ", z uwzględnieniem wartości nieruchomości

nabytych na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i 2, określonej w decyzji, o

której mowa w art. 86 ust. 3";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję

26) art. 89 otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 89. Do spółki w organizacji, o której mowa w art. 81 ust. 1, w

stosunku do której do dnia 1 stycznia 2020 r. zarząd spółki nie

złożył wniosku o wpisanie spółki do Krajowego Rejestru

Sądowego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września

2000 r. - Kodeks spółek handlowych dotyczące likwidacji spółki

w organizacji.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

27) w art. 90:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który do dnia 1

stycznia 2020 r. nie został przekształcony:",

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Postępowanie w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej wszczęte i niezakończone przed dniem 31

grudnia 2019 r. podlega zakończeniu na dotychczasowych zasadach.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

28) skreśla się art. 91; Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję
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29) po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:

"Art. 91a. 1. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw

zdrowia informację z realizacji niniejszej ustawy, obejmującą

w szczególności dane dotyczące :

1) przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej w spółki kapitałowe, o których mowa w art.

81 ust. 1;

2) likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, wojewoda sporządza na

podstawie wniosków o dokonanie zmian w Krajowym

Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej i Jednostek

Badawczo-Rozwojowych, o którym mowa w ustawie z dnia

...... 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

3. Wojewoda przekazuje informację, o której mowa w ust. 1,

kwartalnie, w terminie 7 dni licząc od końca kwartału według

stanu na dzień:

1) 31 marca;

2) 30 czerwca;

3) 30 września;

4) 31 grudnia.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia przedkłada Radzie

Ministrów, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informację z

realizacji niniejszej ustawy.";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

30) skreśla się art. 96; Poprawka sen.
S. Karczewskiego

31) w art. 97 ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. Wszczęte i niezakończone do dnia 1 stycznia 2020 r. postępowania w

sprawie wpisania i zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej

prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów wobec

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegają

umorzeniu z mocy prawa.

 5. Wszczęte i niezakończone do dnia 1 stycznia 2020 r. postępowania w

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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sprawie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzone na

podstawie dotychczasowych przepisów wobec samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegają umorzeniu z mocy

prawa.

 6. Do wszczętych i niezakończonych do dnia 1 stycznia 2020 r.

postępowań w sprawie czasowego zaprzestania działalności przez

szpital stosuje się przepisy dotychczasowe.";

32) art. 99 otrzymuje brzmienie:

"Art. 99. Łączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej wszczęte i niezakończone do dnia 1 stycznia

2020 r. uważa się za niebyłe.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

33) w art. 105 w ust. 2 wyrazy "Do osób wykonujących" zastępuje się

wyrazami "Osoby wykonujące";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

34) skreśla się art. 111 i art. 114; Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 35 wyklucza głosowanie poprawki nr 36.

35) w art. 112:

a) w ust. 2 wyrazy "do upływu" zastępuje się wyrazami "nie dłużej niż",

b) w ust. 3 w zdaniu końcowym:

- po wyrazach "wydanych na podstawie" dodaje się wyrazy "art. 10,",

- po wyrazach "art. 15 ust. 4" dodaje się wyrazy ", art. 16 ust. 2",

- wyrazy "art. 33 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 40";

Poprawka sen.
W. Sidorowicza
poparta przez
komisję

36) w art. 112:

a) w ust. 2 wyrazy "do upływu" zastępuje się wyrazami "nie dłużej niż",

b) w ust. 3 w zdaniu końcowym:

- po wyrazach "art. 15 ust. 4" dodaje się wyrazy ", art. 16 ust. 2",

- wyrazy "art. 33 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 40";

Poprawka
KZ
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37) w art. 112:

a) w ust. 1 w zdaniu końcowym wyrazy "do dnia 1 stycznia 2010 r."

zastępuje się wyrazami "do dnia 1 stycznia 2020 r.",

b) w ust. 3 w zdaniu końcowym wyrazy "do dnia 1 stycznia 2011 r."

zastępuje się wyrazami "do dnia 1 stycznia 2020 r.".

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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

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

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


