
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 18 maja 2005 r. Druk nr 936 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SP OŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 18 maja 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 1, 2 i 5.

Przewodnicząca Komisji
Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Krystyna Sienkiewicz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
KPSZ

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Poprawki nr 1, 2, i 5 należy głosować łącznie.

1) w art. 1 w pkt 1, w ust. 3 po wyrazach "(Dz. U. Nr 106, poz. 679, z

późn. zm.)" dodaje się wyrazy ", odnoszące się do osób, o których

mowa w art. 2 pkt 11 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5";

Poprawka
senatorów:
M. Lubińskiego,
J. Bargieła
poparta przez
komisję

2) w art. 1 w pkt 1 wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 - 5"

oraz dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy

wymienionej w ust. 3, przez państwowego inspektora sanitarnego

lub jego zastępcę stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska.

5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy wymienionej w

ust. 3, składają odpowiednio:

1) państwowi powiatowi i państwowi graniczni inspektorzy

sanitarni oraz ich zastępcy –  państwowym wojewódzkim

inspektorom sanitarnym,

2) państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni oraz ich

zastępcy – Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.";

Poprawka
senatorów:
M. Lubińskiego,
J. Bargieła
poparta przez
komisję
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Uwaga:

Poprawki nr 3 i 6 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4 i 7.

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 13a:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 2,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "albo wykonywanie dodatkowych

zajęć zarobkowych";

Poprawka
mniejszości KPSZ
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Poprawki nr 4  i 7  należy głosować łącznie.

4) w art. 1 w pkt 2, art. 13a otrzymuje brzmienie:

"Art. 13a. 1. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej

wykonujący w imieniu właściwego państwowego

inspektora sanitarnego czynności kontrolne w zakresie

określonym w upoważnieniu, o którym mowa w art. 35

ust. 1, nie może prowadzić działalności gospodarczej

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,

poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33,

poz. 289), zarządzać taką działalnością lub być

przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu

takiej działalności albo wykonywać dodatkowych zajęć

zarobkowych, jeżeli pozostaje to w sprzeczności

z obowiązkami pracownika lub może wywoływać

podejrzenia o jego stronniczość lub interesowność.

2. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym

mowa w ust. 1, jest obowiązany poinformować

właściwego państwowego inspektora sanitarnego

o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej

w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa

w ust. 1, zarządzania taką działalnością, bycia

przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu

takiej działalności albo wykonywania dodatkowych

zajęć zarobkowych.";

Poprawka
sen. Z. Kulaka
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5) dodaje się art. 1a i 1b w brzmieniu:

"Art. 1a. 1. Państwowi inspektorzy sanitarni lub ich zastępcy, którzy

w dniu wejścia w życie ustawy są członkami zarządów,

rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa

handlowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje

publiczne, spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych

spółdzielni mieszkaniowych, albo członkami zarządów

fundacji prowadzących działalność gospodarczą, są

obowiązani zrzec się tych stanowisk w ciągu 3 miesięcy

od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że w tym terminie

złożyły oświadczenie o rezygnacji z funkcji

państwowego inspektora sanitarnego lub jego zastępcy.

W razie niezłożenia oświadczenia w tym terminie osoby

te tracą, z mocy prawa, stanowiska we władzach spółki,

spółdzielni lub fundacji i zostają wykreślone

z właściwego rejestru.

2. Złożenie przez państwowego inspektora sanitarnego lub

jego zastępcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 1,

powoduje rozwiązanie stosunku pracy w drodze

odwołania ze stanowiska.

Art. 1b. Państwowi inspektorzy sanitarni lub ich zastępcy, którzy w

dniu wejścia w życie ustawy posiadają w spółkach prawa

handlowego w rozumieniu przepisów ustawy, o której

mowa w art. 1a ust. 1, więcej niż 10% akcji lub udziały

przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego

albo prowadzą działalność gospodarczą, określoną w art. 4

pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1a ust. 1, są

obowiązani do zbycia nadwyżki udziałów lub akcji oraz

zaprzestania tej działalności gospodarczej, w terminie 3

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.";

Poprawka
senatorów:
M. Lubińskiego,
J. Bargieła
poparta przez
komisję
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6) w art. 2:

a) w ust. 1:

- skreśla się pkt 2,

- skreśla się wyrazy "albo wykonywanie tego

dodatkowego zajęcia zarobkowego",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "albo wykonywania dodatkowego

zajęcia zarobkowego";

Poprawka
mniejszości KPSZ
poparta przez
mniejszość komisji

7) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa

w art. 13a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej

ustawy,  który w dniu wejścia w życie ustawy prowadzi

działalność gospodarczą, zarządza taką działalnością lub

jest przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu

takiej działalności lub wykonuje dodatkowe zajęcie

zarobkowe  jest obowiązany poinformować o tym

właściwego państwowego inspektora sanitarnego

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.".

Poprawka
sen. Z. Kulaka

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

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

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


