
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21

października 2008 r. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wprowadza do jej tekstu

następujące poprawki:

1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakładach opieki zdrowotnej tworzy się kierownicze medyczne stanowiska pracy,

w szczególności:

1) zastępcy kierownika zakładu do spraw medycznych w zakładzie, w którym

kierownik nie jest lekarzem albo magistrem pielęgniarstwa w przypadku

stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt

2 i 3;

2) zastępcy kierownika do spraw pielęgniarstwa albo naczelnej pielęgniarki,

w przypadku szpitali posiadających powyżej 300 łóżek;

3) ordynatora, ordynatora – kierownika kliniki, w przypadku szpitali, oraz

ordynatora – kierownika oddziału klinicznego;

4) konsultanta, w przypadku szpitali, w których nie powołuje się ordynatorów;

5) przełożonej pielęgniarek, w przypadku stacjonarnych zakładów opieki

zdrowotnej posiadających od 50 do 300 łóżek albo posiadających powyżej 500

łóżek;

6) pielęgniarki albo położnej oddziałowej zakładu, w przypadku oddziału, którym

kieruje ordynator;

7) kierownika do spraw opieki pielęgniarskiej, w przypadku szpitali posiadających

powyżej 50 łóżek, w których powołuje się konsultanta, o którym mowa w pkt 4;



- 2 -

8) kierownika apteki szpitalnej – w przypadku szpitali posiadających powyżej 150

łóżek.";

2) w art. 23 w ust. 5 wyraz "uprawionych" zastępuje się wyrazem "uprawnionych";

3) w art. 24:

a) w ust. 1 wyrazy "w tym" zastępuje się wyrazami "w szczególności",

b) w ust. 2 w pkt 1 oraz w zdaniu końcowym skreśla się wyrazy "dzieci i";

4) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szpital może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków

publicznych, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, zaprzestać działalności:

1) całkowicie;

2) jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych, związanych

bezpośrednio z udzielaniem tych świadczeń.";

5) w art. 37 w ust. 2 skreśla się wyraz "także";

6) w art. 43 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 53" zastępuje się wyrazami "art. 57";

7) w art. 46 w ust. 2 wyrazy "art. 64 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 64";

8) w art. 47 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenie) spółki, o której mowa

w art. 45 ust. 1, dotyczące:

1) rozwiązania spółki,

2) zbycia zakładu opieki zdrowotnej,

3) zbycia zorganizowanej części zakładu opieki zdrowotnej,

4) zbycia udziałów albo akcji, które powoduje utratę przez podmioty wymienione

w art. 45 ust. 1 udziału większościowego w kapitale zakładowym spółki,

5) istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki

– są podejmowane większością trzech czwartych głosów.
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 4. W przypadku, gdy podmiotem, który utworzył zakład jest jednostka samorządu

terytorialnego, uchwała, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, wchodzi w życie po

uzyskaniu zgody wyrażonej w uchwale podjętej przez organ stanowiący tej

jednostki większością trzech piątych głosów.";

9) w art. 65 w ust. 3, 5 i 7 wyrazy "art. 12 i 14-20" zastępuje się wyrazami "art. 12-20";

10) w art. 67 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 12 lub 14, lub 15" zastępuje się wyrazami

"art. 12 – 15";

11) w art. 69 wyrazy "oraz art. 65 – 68" zastępuje się wyrazami "i art. 65 – 67 oraz przepisy

wydane na podstawie art. 68".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Poprawki Senatu wniesione do ustawy z dnia 21 października 2008 r. o zakładach

opieki zdrowotnej mają charakter niezbędnych uzupełnień i uściśleń. Spośród nich należy

uznać za istotne:

- rozszerzenie katalogu kierowniczych medycznych stanowisk w zakładzie opieki

zdrowotnej zawartego w ustawie w sposób bardziej adekwatny do realiów działania

zakładów (poprawka nr 1),

- doprecyzowanie w przepisie stanowiącym o możliwości czasowego zaprzestania

działalności przez zakład opieki zdrowotnej zakresu świadczeń zdrowotnych oraz zakresu

dopuszczalnego zaprzestania czasowej działalności (poprawka nr 4),

- uściślenie przepisów ustawy w zakresie art. 47 (rezygnacja z obowiązku przeprowadzenia

lokalnego referendum w przypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników (walne

zgromadzenie) spółki, o której mowa w art. 45 ust. 1, uchwały dotyczącej zbycia

udziałów albo akcji, powodującego utratę przez podmioty publiczne udziału

większościowego w kapitale zakładowym spółki oraz zróżnicowanie progów wymaganej

większości głosów w przypadku podejmowania w/w uchwał w spółkach, poprawka nr 8).

Pozostałe poprawki mają charakter porządkujący i dokonują doprecyzowania

poprawiającego czytelność uregulowań ustawy, jak np. poprawka nr 3 (dotycząca delegacji

dla ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania rozporządzenia w zakresie

zaopatrywania pacjentów - przede wszystkim dzieci urodzonych w szpitalu, w znaki

identyfikacyjne) lub poprawka nr 5 (odnosząca się do wykonywania przez ambulatoryjne

zakłady opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych).

Inne poprawki wprowadzają prawidłowe odesłania do przepisów ustawy (poprawki

nr 6, 7, 9, 10 i 11) lub poprawiają uchybienia gramatyczne (poprawka nr 2).


