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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2020 r.
Druk nr 169 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 2020 r. nad ustawą

o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony
zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-3, 6-23, 42-55, 57, 58, 60, 63,
65, 66, 68-71, 73-77, 79-81, 83 oraz 84.

Przewodnicząca Komisji
Zdrowia
(-) Beata Małecka-Libera

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia
funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19
oraz po jej ustaniu

1)

w art. 1 w pkt 2, w ust. 4a w zdaniu pierwszym po wyrazach „tego
szkolenia” dodaje się wyrazy „– z wyłączeniem wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 3 i 4” oraz skreśla się zdanie drugie;

2)

w art. 1 w pkt 6, w ust. 7g wyraz „przepisy” zastępuje się wyrazem
„przepis”;

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Uwaga:
Nad poprawkami nr 3, 6, 16, 50 i 53 należy głosować łącznie.

3)

w art. 1 w pkt 7:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 4a–4c” zastępuje się
wyrazami „ust. 4a i 4b”,

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

b) skreśla się ust. 4c;

4)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086)
art. 37a otrzymuje brzmienie:
„Art. 37a. Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą
pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej
kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której
mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4.”.”;

Poprawka sen.
G. MorawskiejStaneckiej
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5)

dodaje się art. 1b w brzmieniu:
„Art. 1b. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych

z

ubezpieczenia

społecznego

w

razie

Poprawka sen.
G. MorawskiejStaneckiej

choroby

i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870) art. 47 otrzymuje
brzmienie:
„Art. 47. 1. Przepisy art. 36–42 i art. 45 stosuje się
odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia
rehabilitacyjnego,

zasiłku

wyrównawczego,

zasiłku

macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego
i zasiłku opiekuńczego, a do świadczenia rehabilitacyjnego także
art. 46, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis art. 40 nie ma zastosowania przy ustalaniu
podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, jeśli zmiana umowy
o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek
pracy, polegająca na zmianie wymiaru czasu pracy, została
dokonana na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych

oraz

wywołanych

nimi

sytuacji

kryzysowych

(Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Podstawę wymiaru zasiłku
macierzyńskiego stanowi wówczas wynagrodzenie ustalone dla
wymiaru czasu pracy obowiązujące przed jego obniżeniem.”.”;

6)

w art. 2 w pkt 2:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 6–8” zastępuje się
wyrazami „ust. 6 i 7”,
b) skreśla się ust. 8;

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję
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Uwaga:
Nad poprawkami nr 7, 17, 51 i 55 należy głosować łącznie.

7)

w art. 2 w pkt 3:
a) w ust. 20 po dwukrotnie użytych wyrazach „albo ustnego” dodaje się
wyrazy „ , albo praktycznego”,

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

b) w ust. 21 po wyrazach „albo ustnego” dodaje się wyrazy „ , albo
praktycznego”;

8)

w art. 3 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się
lit. f w brzmieniu:
„f) w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w ust. 2, 3

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

i 5” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 i 3”;”;

9)

w art. 3 w pkt 2, w art. 4ab w ust. 6 wyrazy „czynność techniczną”
zastępuje się wyrazami „czynność materialno-techniczną”;

10)

w art. 3 w pkt 2, w art. 4ab w ust. 6 wyrazy „ , ale wymaga” zastępuje
się wyrazami „oraz wymaga”;

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

11)

w art. 3 w pkt 3, w art. 4d w ust. 3 w pkt 5 skreśla się lit. c;

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

12)

w art. 3 w pkt 3, w art. 4d w ust. 4 w pkt 8 wyraz „informację”

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

zastępuje się wyrazem „informacja”;

13)

w art. 3 w pkt 3, w art. 4d w ust. 4 w pkt 12 wyrazy „do Agencji”
zastępuje się wyrazami „Prezesowi Agencji” oraz wyrazy „przez

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję
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Agencję oraz stanowisko Agencji” zastępuje się wyrazami „przez
Prezesa Agencji oraz stanowisko Prezesa Agencji”;

14)

w art. 3 w pkt 3, w art. 4d w ust. 4 w pkt 18 po wyrazie „skargi” dodaje
się wyraz „kasacyjnej”;

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Uwaga:
Nad poprawkami nr 15 i 80 należy głosować łącznie.

15)

w art. 3 w pkt 7:
a) w lit. b, w ust. 2a skreśla się wyrazy „lub 2b”,
b) skreśla się lit. c;

16)

w art. 3 w pkt 9:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 5–7” zastępuje się
wyrazami „ust. 5 i 6”,

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

b) skreśla się ust. 7;

17)

w art. 3 w pkt 10 w lit. b:
a) w ust. 16 po dwukrotnie użytych wyrazach „albo ustnego” dodaje się
wyrazy „ , albo praktycznego”,

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

b) w ust. 17 po wyrazach „albo ustnego” dodaje się wyrazy „ , albo
praktycznego”;

18)

w art. 3 w pkt 11, w ust. 6 wyrazy „może być prowadzona” zastępuje
się wyrazami „mogą być prowadzone”;

19)

w art. 3 w pkt 11, w ust. 7 po wyrazach „tej inspekcji” dodaje się
wyrazy „lub kontroli”;

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję
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Uwaga:
Nad poprawkami nr 20, 44, 52, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 69, 71, 73-77, 79
i 83 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 2541, 56, 62, 64, 72, 78, i 82.

20)

w art. 4:
a) skreśla się pkt 1–16 oraz 24–27,
b) w pkt 28:

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

– w lit. d w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 17 i 18
otrzymują” zastępuje się wyrazami „ust. 17 otrzymuje” oraz
skreśla się ust. 18,
– skreśla się lit. e i f,
c) skreśla się pkt 29–31, 34, 36–40, 42–56, 58–60 oraz 62–74,
d) w pkt 75 skreśla się lit. c,
e) skreśla się pkt 76 i 77;

21)

w art. 4 w pkt 20 w lit. b, w ust. 1a wyrazy „Wniosek o zwrot kosztów”
zastępuje się wyrazami „Wniosek, o którym mowa w ust. 1,”;

22)

w art. 4 w pkt 23 w lit. a, w ust. 2a wyrazy „ust. 1” zastępuje się
wyrazami „ust. 1 i 2”;

23)

w art. 4 w pkt 32 w lit. a, w pkt 3 skreśla się wyrazy „ , o którym mowa
w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia,”;

24)

w art. 4 w pkt 32 w lit. b:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 2b–2g” zastępuje się
wyrazami „ust. 2b”,

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka sen.
G. MorawskiejStaneckiej
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b) w ust. 2b skreśla się wyrazy „lub 2c”,
c) skreśla się ust. 2c–2g;

Uwaga:
Nad poprawkami nr 25, 27-41, 56, 72, 78, i 82 należy głosować
łącznie.

25)

w art. 4 w pkt 42 w lit. a:
a) w tiret pierwszym, pkt 3a otrzymuje brzmienie:
„3a) przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów,
zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresów, o których
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8 i pkt 12, oraz
określonych w art. 48e;”,
b) tiret piąte otrzymuje brzmienie:
„– w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 35–38 w brzmieniu:
„35) monitorowanie

prawidłowości

postępowania

w sprawie zawarcia umów, o których mowa w ust. 5
pkt 3a, oraz realizacji tych umów;
36) kontrolowanie
wojewódzkiego

bieżącej

działalności

Funduszu

we

oddziału
wszystkich

dziedzinach jego działalności;
37) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem
spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
38) wydawanie i publikowanie na stronie internetowej
Funduszu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
jednolitych

tekstów

zarządzeń

Prezesa

określających warunki realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej oraz publikowanie na
stronie

internetowej

Funduszu

tekstów

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji
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ujednoliconych tych zarządzeń, niezwłocznie po
dokonaniu w nich zmian.”;

26)

Poprawka sen.
G. MorawskiejStaneckiej

w art. 4:
a) w pkt 43 skreśla się lit. a,
b) w pkt 48 skreśla się lit. b,
c) w pkt 50, w art. 107h skreśla się ust. 5;

27)

w art. 4 dodaje się pkt 47a w brzmieniu:
„47a) w art. 106 w ust. 10 w pkt 12 wyrazy „ministra właściwego do
spraw zdrowia” zastępuje się wyrazami „Prezesa Funduszu”;

28)

w art. 4 w pkt 48 w lit. a:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 1 otrzymuje” zastępuje
się wyrazami „ust. 1 i 2 otrzymują”,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

„2. Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje
i odwołuje Prezes Funduszu, po zasięgnięciu opinii rady oddziału
wojewódzkiego Funduszu. Niewydanie opinii w terminie 14 dni
jest równoznaczne z akceptacją kandydata na dyrektora oddziału
wojewódzkiego Funduszu albo zgodą na jego odwołanie.”;

29)

w art. 4 w pkt 48 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) w ust. 5:
–

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów
o udzielanie

świadczeń

opieki

zdrowotnej,

w zakresie w jakim nie zostało to zastrzeżone dla
Prezesa Funduszu;”,
–

pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10) zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie w jakim

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

–8–
nie zostało to zastrzeżone dla Prezesa Funduszu;
11) realizacja zadania, o którym mowa w art. 108 ust. 1
i 1a;”,
–

30)

uchyla się pkt 15 i 20;”;

w art. 4 w pkt 59:
a) skreśla się lit. a,
b) w lit. b, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

W

przypadku

konieczności

zabezpieczenia

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

dodatkowych świadczeń, o których mowa w art. 95m ust. 10
pkt 1 lit. a, na danym obszarze terytorialnym określonym
w planie zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia te
mogą być udzielane również przez świadczeniodawcę
zakwalifikowanego do systemu zabezpieczenia na podstawie
umowy, o której mowa w art. 159a ust. 1, po złożeniu
wniosku o umożliwienie ich udzielania do dyrektora
właściwego

oddziału

wojewódzkiego

Funduszu

i uwzględnieniu ich w wykazie, o którym mowa w art. 95n
ust. 1. Przepisu części wspólnej art. 95m ust. 10 nie stosuje
się.”;

31)

w art. 4 w pkt 60, art. 132c otrzymuje brzmienie:
„Art. 132c. 1. Fundusz może wypłacić wynagrodzenie za
świadczenia

udzielone

świadczeniobiorcom

w

okresie

obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
ponad kwotę zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5,
na wniosek świadczeniodawcy, w ramach środków posiadanych
w planie finansowym.
2. Wniosek składa się do dyrektora oddziału wojewódzkiego
Funduszu, właściwego ze względu na miejsce udzielenia
świadczeń, o których mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od
dnia ich udzielenia, nie wcześniej jednak niż po rozliczeniu

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji
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umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tego samego
zakresu za okres rozliczeniowy, w którym udzielono świadczeń
objętych wnioskiem.
3. Wniosek zawiera informacje o liczbie, zakresie i rodzaju
świadczeń udzielonych ponad kwotę zobowiązania, o której mowa
w art. 136 ust. 1 pkt 5, wynikającą z umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
4. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje
wniosek biorąc pod uwagę:
1)

konieczność równego traktowania świadczeniodawców;

2)

możliwości finansowe Funduszu;

3)

liczbę świadczeń wykonanych ponad kwotę zobowiązania,
o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5, udzielonych przez
świadczeniodawców, z którymi zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, za okres rozliczeniowy,
w którym udzielono świadczeń objętych wnioskiem;

4)

dostępność świadczeń opieki zdrowotnej z danego zakresu
lub rodzaju na obszarze działania oddziału wojewódzkiego
Funduszu.
5. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje

wniosek w terminie 30 dni od

dnia jego otrzymania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia
wniosku może zostać przedłużony o kolejne 30 dni, o czym należy
poinformować świadczeniodawcę.
6. Funduszowi przysługuje prawo kontroli świadczeń
objętych wnioskiem w zakresie, o którym mowa w art. 61a.
Przepisy działu IIIA stosuje się odpowiednio.
7. Uwzględniając wniosek w całości lub w części dyrektor
oddziału wojewódzkiego Funduszu zawiera ze świadczeniodawcą
umowę o sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, których
wniosek dotyczy. Umowa może dotyczyć części świadczeń
objętych

wnioskiem,

przy czym

w

pierwszej

kolejności

rozliczeniu podlegają świadczenia udzielone w stanie nagłym.
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8. Kwota wynagrodzenia wynikająca z umowy zawartej na
podstawie ust. 7 jest ustalana zgodnie z kryteriami, o których
mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem, że ceny świadczeń opieki
zdrowotnej objętych tą umową nie mogą być wyższe od
odpowiednich cen określonych w umowie o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej z tego samego zakresu. Do sposobu ustalenia
kwoty

wynagrodzenia

przepisy

dotyczące

szczegółowych

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
określone przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1
pkt 2 stosuje się odpowiednio.
9. Wynagrodzenie jest wypłacane świadczeniodawcy, po
zawarciu umowy, o której mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia rachunku do oddziału wojewódzkiego Funduszu.
10. Prezes Funduszu określa szczegółowe warunki umów,
o których mowa w ust. 7.
11. Przepisy ust. 1–10 dotyczące dyrektora oddziału
wojewódzkiego Funduszu stosuje się odpowiednio do Prezesa
Funduszu w zakresach świadczeń, w których jest on stroną
umowy.”;

32)

w art. 4 w pkt 62 lit. b i c otrzymują brzmienie:
„b) w ust. 4 wyrazy „Dyrektor oddziału wojewódzkiego
Funduszu” zastępuje się wyrazami „Prezes Funduszu
w przypadku postępowań dotyczących świadczeń opieki
zdrowotnej, o których mowa w art. 102 ust. 5 pkt 3a, albo
dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu”,
c)

w ust. 7 wyrazy „dyrektor oddziału wojewódzkiego
Funduszu” zastępuje się wyrazami „Prezes Funduszu w
przypadku

postępowań

dotyczących

świadczeń

opieki

zdrowotnej, o których mowa w art. 102 ust. 5 pkt 3a, albo
dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu”;”;

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji
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33)

w art. 4 w pkt 64 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Dyrektor
oddziału

wojewódzkiego

Funduszu”

zastępuje

się

wyrazami „Prezes Funduszu w przypadku postępowań

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej, o których
mowa w art. 102 ust. 5 pkt 3a, albo dyrektor oddziału
wojewódzkiego Funduszu”;”;

34)

w art. 4 w pkt 65 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O rozstrzygnięciu rokowań ogłasza się odpowiednio
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego
oddziału

wojewódzkiego

Funduszu

albo

na

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

stronie

internetowej centrali, w terminie 2 dni od zakończenia
rokowań.”,
b)

w ust. 6 wyrazy „dyrektor oddziału wojewódzkiego
Funduszu” zastępuje się wyrazami „Prezes Funduszu w
przypadku

postępowań

dotyczących

świadczeń

opieki

zdrowotnej, o których mowa w art. 102 ust. 5 pkt 3a, albo
dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu”;”;

35)

w art. 4 pkt 66 otrzymuje brzmienie:
„66) w art. 153 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu
niezwłocznie zamieszcza się odpowiednio na tablicy ogłoszeń

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego
Funduszu albo na stronie internetowej centrali.”;”;

36)

w art. 4 w pkt 67:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w ust. 1 wyrazy „dyrektora oddziału wojewódzkiego

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji
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Funduszu” zastępuje się wyrazami „Prezesa Funduszu
w przypadku postępowań dotyczących świadczeń opieki
zdrowotnej, o których mowa w art. 102 ust. 5 pkt 3a, albo do
dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu”,
b) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Po rozpatrzeniu odwołania właściwy organ wydaje
decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą
odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od
dnia jej wydania, odpowiednio na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego
Funduszu albo na stronie internetowej centrali.”,
c) w lit. d, w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.”,
d) lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku uwzględnienia odwołania dotyczącego
rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadza się
postępowanie w trybie rokowań ze świadczeniodawcą, który
złożył wskazane odwołanie, chyba że z opisu przedmiotu
zamówienia wynika, że umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej zawiera się z jednym świadczeniodawcą
na danym obszarze. W takim przypadku odpowiednio Prezes
Funduszu albo dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu
ponownie przeprowadza postępowanie w sprawie zawarcia
umowy.”;”;

37)

w art. 4 pkt 68 otrzymuje brzmienie:
„68) w art. 155 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

– 13 –
i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody
odpowiednio dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu albo
Prezesa Funduszu, w przypadku umów dotyczących świadczeń
opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 102 ust. 5 pkt 3a.”;”;

38)

w art. 4 w pkt 69:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w ust. 1b i 1c wyrazy „dyrektor oddziału wojewódzkiego
Funduszu” zastępuje się wyrazami „Prezes Funduszu
w przypadku

umów

dotyczących

świadczeń

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

opieki

zdrowotnej, o których mowa w art. 102 ust. 5 pkt 3a, albo
dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu”,”,
b) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) w ust. 1e wyrazy „Dyrektor oddziału wojewódzkiego
Funduszu” zastępuje się wyrazami „Prezes Funduszu
w przypadku

umów

dotyczących

świadczeń

opieki

zdrowotnej, o których mowa w art. 102 ust. 5 pkt 3a, albo
dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu”,”;

39)

w art. 4 skreśla się pkt 70 i 71;

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

40)

w art. 4 pkt 73 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

„73) w art. 161b:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego
postępowania w trybie konkursu ofert zostaną zawarte na rok
następny umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
powodujące
wojewódzkiego

zmniejszenie,
Funduszu,

na
dostępu

terenie
do

oddziału
świadczeń

gwarantowanych w danym zakresie w stosunku do roku
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bieżącego, odpowiednio Prezes Funduszu albo dyrektor
oddziału wojewódzkiego Funduszu, może przeprowadzić
dodatkowe

postępowanie

w

sprawie

zawarcia

umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. O zamiarze
przeprowadzenia
oddziału

dodatkowego

wojewódzkiego

postępowania

Funduszu

informuje

dyrektor
Prezesa

Funduszu.”,
b)

w ust. 5 wyrazy „dyrektora oddziału wojewódzkiego
Funduszu” zastępuje się wyrazami „odpowiednio Prezesa
Funduszu

albo

dyrektora

oddziału

wojewódzkiego

Funduszu”;”;

41)

w art. 4 pkt 74 otrzymuje brzmienie:
„74) w art. 172 wyrazy „dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu”
zastępuje się wyrazami „Prezesa Funduszu albo dyrektora
oddziału wojewódzkiego Funduszu”;”;

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

42)

w art. 4 w pkt 75 w lit. a, w ust. 2a skreśla się wyrazy „uzyskiwania i”;

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

43)

w art. 6 w pkt 2, w ust. 2f wyraz „Przepis” zastępuje się wyrazem

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

„Przepisy”;

44)

skreśla się art. 7;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

45)

w art. 10 w pkt 5, w art. 13b w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

otrzymuje brzmienie:
„Usługodawca

informuje

usługobiorcę,

dokumentacja została zdigitalizowana, o:”;

którego
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46)

w art. 10 w pkt 5, w art. 13b w ust. 7 wyrazy „deklaracji wyboru,
o których mowa w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „deklaracji

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu
podstawowej

opieki

zdrowotnej,

lekarza

podstawowej

opieki

zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej
podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej”;

47)

w art. 10 w pkt 5, w art. 13b dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa
w art. 7a pkt 3–5, są składane w formie pisemnej, usługodawca

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

prowadzący dokumentację medyczną w postaci elektronicznej
może zamieścić je w systemie teleinformatycznym, w którym
prowadzi dokumentację medyczną, wraz z podpisem osoby
składającej oświadczenie i datą podpisu, zarejestrowanymi na
urządzeniu umożliwiającym cyfrowe odwzorowanie podpisu.”;

48)

w art. 13 w pkt 2, w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „pielęgniarka, położna”
zastępuje się wyrazami „pielęgniarka lub położna”;

49)

w art. 13 w pkt 3, w pkt 3 po wyrazie „dźwięk” kropkę zastępuje się
średnikiem oraz wyraz „Nośnik” zastępuje się wyrazem „nośnik”;

50)

w art. 14 w pkt 3:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 4–6” zastępuje się
wyrazami „ust. 4 i 5”,

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

b) skreśla się ust. 6;

51)

w art. 14 w pkt 4:

Poprawka
KZ
poparta przez
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a) w ust. 17 po dwukrotnie użytych wyrazach „albo ustnego” dodaje się

komisję

wyrazy „ , albo praktycznego”,
b) w ust. 18 po wyrazach „albo ustnego” dodaje się wyrazy „ , albo
praktycznego”;

52)

skreśla się art. 15;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

53)

w art. 16 w pkt 3:

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 4–6” zastępuje się
wyrazami „ust. 4 i 5”,
b) skreśla się ust. 6;

54)

w art. 16 w pkt 4, w ust. 13 wyrazy „i ust. 2” zastępuje się wyrazami
„i ust. 8”;

55)

w art. 16 w pkt 4:
a) w ust. 17 po dwukrotnie użytych wyrazach „albo ustnego” dodaje się
wyrazy „ , albo praktycznego”,

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

b) w ust. 18 po wyrazach „albo ustnego” dodaje się wyrazy „ , albo
praktycznego”;

56)

w art. 17 w pkt 1, art. 10a otrzymuje brzmienie:
„Art. 10a. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może złożyć do
dyrektora

właściwego

miejscowo

oddziału

wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek, w którym wskaże
świadczeniodawcę, który zabezpieczy udzielanie tych świadczeń
świadczeniobiorcom, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru
wybór wnioskującego świadczeniodawcy, w przypadku, gdy jego
umowa wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu.

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji
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2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
dyrektor

właściwego

miejscowo

oddziału

wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia, kierując się koniecznością
zapewnienia

dostępu

do

świadczeń

podstawowej

opieki

zdrowotnej na danym obszarze, wskazuje świadczeniodawcę lub
świadczeniodawców,

którzy

zabezpieczą

udzielanie

tych

świadczeń świadczeniobiorcom, którzy potwierdzili w deklaracji
wyboru wybór świadczeniodawcy, którego umowa wygasła lub
uległa rozwiązaniu, uwzględniając świadczeniodawcę wskazanego
we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3.

Deklaracje

wyboru

złożone

do

dotychczasowego

świadczeniodawcy stanowią podstawę do rozliczania świadczeń
przez świadczeniodawcę wskazanego przez dyrektora oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sposób,
o którym mowa w ust. 2.
4. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz świadczeniodawcy,
o których mowa w ust. 2, są obowiązani do poinformowania
świadczeniobiorców
świadczeniodawcy

o

możliwości

udzielającego

zmiany

świadczeń

z

wyboru
zakresu

podstawowej opieki zdrowotnej.”;

57)

w art. 17:
a) w pkt 1, w art. 10a:
– w ust. 1 wyrazy „Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia”
zastępuje się wyrazami „dyrektora właściwego miejscowo
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”,
– w ust. 2 wyrazy „Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia”
zastępuje się wyrazami „dyrektor właściwego miejscowo
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”,
– w ust. 3 wyrazy „Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia”
zastępuje się wyrazami „dyrektora oddziału wojewódzkiego

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję
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Narodowego Funduszu Zdrowia”,
b) skreśla się pkt 2;

58)

skreśla się art. 19;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

59)

w art. 20 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
A. Pocieja
poparta przez
mniejszość komisji

„6a) w art. 14g w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, funkcjonariusz
Służby Więziennej w zakresie realizacji zadań, o których mowa
w art. 2 ust. 2b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848), może pełnić służbę nie
dłużej niż 24 godziny, po których następuje co najmniej 48 godzin
wolnych od służby.”;”;

60)

w art. 20 skreśla się pkt 8;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

61)

w art. 20 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
A. Pocieja
poparta przez
mniejszość komisji

„9) w art. 36 w pkt 1 skreśla się wyrazy „i art. 14h”.”.

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 62 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 64.

62)

skreśla się art. 22;

Poprawka
KZ

63)

skreśla się art. 22;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję
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64)

w art. 22, w art. 117a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla
się wyrazy „ , z możliwością głosowania korespondencyjnego,”;

Poprawka sen.
J. Czerwińskiego

65)

skreśla się art. 26;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

66)

skreśla się art. 27;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 67 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 68.

67)

skreśla się art. 29;

Poprawka sen.
J. Sekuły

68)

w art. 29 skreśla się ust. 2;

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

69)

w art. 32 skreśla się wyrazy „ , w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 22

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

i 23 ustawy zmienianej w art. 7,”;

70)

w art. 33 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku gdy Państwowy Egzamin Specjalizacyjny odbył
się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a w okresie

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

ogłoszenia stanu epidemii, termin 70 dni, o którym mowa w art. 16t
ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;

71)

skreśla się art. 37–39;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję
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72)

art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. 1. Przepis art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy zmienianej
w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz
pierwszy do planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

2021.
2. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok
2021 planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
przez dany oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie
mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki
zdrowotnej dla tego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych
w planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123
ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, po
wyłączeniu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa
w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.”;

73)

w art. 40 w ust. 1 po wyrazach „art. 42f” przecinek zastępuje się
wyrazem „i” oraz skreśla się wyrazy „ , art. 50 ust. 18, art. 109 ust. 5
i art. 109a”;

74)

w art. 41 po użytych dwukrotnie wyrazach „art. 42d ust. 25” przecinek
zastępuje się wyrazem „i” oraz skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy
„i art. 139 ust. 9”;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

75)

skreśla się art. 42;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

76)

skreśla się art. 43–46;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję
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77)

w art. 47 skreśla się pkt 5;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

78)

w art. 47 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

„5a) art. 4 pkt 1–3, 5–9, 11–31, pkt 32 lit. a, pkt 33–41, pkt 42 lit. a
tiret drugie, trzecie, czwarte i piąte i lit. b, pkt 43–50, pkt 52–55,
pkt 56 lit. a w zakresie art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. e tiret pierwsze,
drugie i czwarte i lit. b, pkt 57, pkt 58 lit. a i c oraz pkt 59–77,
które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;”;

79)

w art. 47 skreśla się pkt 6;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

80)

w art. 47 w pkt 7 wyrazy „art. 3 pkt 2, 3 i 7 lit. c” zastępuje się

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

wyrazami „art. 3 pkt 2 i 3”;

81)

w art. 47 w pkt 7 wyrazy „oraz art. 35 i art. 36” zastępuje się wyrazami
„ , art. 35, art. 36 oraz załączniki nr 1 i 2 do ustawy”;

82)

w art. 47 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) art. 4 pkt 42 lit. a tiret pierwsze i pkt 51, które wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.;”;

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

Poprawka
senatorów:
M. Martynowskiego,
J. Zająca
poparta przez
mniejszość komisji

83)

w art. 47 w pkt 7 średnik zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 8;

Poprawka sen.
B. Małeckiej-Libery
poparta przez
komisję

84)

w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy wyrazy „art. 26 ust. 3” zastępuje się

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

wyrazami „art. 36 ust. 3”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

