SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 3 grudnia 2008 r.
Druk nr 376 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 3 grudnia 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia
(-) Władysław Sidorowicz

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek
mniejszości KZ

II.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek
KZ
poparty przez
komisję

III.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:
Poprawki nr 1 i 3 należy głosować łącznie.
1)

Poprawka sen.
S. Karczewskiego

w art. 1 w pkt 2:
a) przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
"…) w ust. 3 po pkt 3b dodaje się pkt 3c w brzmieniu:
"3c) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej będących
następstwem

zdarzeń

komunikacyjnych,

świadczeniobiorcom będącym uczestnikami tych
zdarzeń;",",
b) w lit. a, w ust. 8 wyrazy "i 3b" zastępuje się wyrazami ", 3b i 3c";
2)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 8 po wyrazach "koszty
administracyjne" dodaje się wyrazy ", z przeznaczeniem na szpitalne

Poprawka sen.
N. Krajczego

oddziały ratunkowe";
3)

w art. 1 w pkt 4 po wyrazach "w ust. 1" stawia się dwukropek,
pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b w
brzmieniu:
"b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3, 3b

Poprawka sen.
S. Karczewskiego

i 3c;";";
4)

w art. 5 w ust. 2 wyrazy "Do dnia 14 lutego 2009 r." zastępuje się
wyrazami "Do dnia 31 marca 2009 r." oraz wyrazy "do dnia

Poprawka sen.
S. Karczewskiego

31 stycznia 2009 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 10 marca
2009 r.";
5)

po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
"Art. 5. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie
obowiązkowego
cywilnej

ubezpieczenia

posiadaczy

pojazdów

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego

odpowiedzialności
mechanicznych,

obowiązane są zapewnić, aby wysokość składki z tytułu
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej po dniu 1 stycznia
2009 r. nie była wyższa od wysokości składki
obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy, o której
mowa w art. 3.";
6)

art. 6 otrzymuje brzmienie:
"Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. z

Poprawka sen.
S. Karczewskiego

wyjątkiem art. 1 pkt 8 w zakresie uchylenia ust. 4 i 5,
który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.".
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