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do którego odnosi
Lp.
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Art. 1 art. 1 lit. b

Treść uwagi (propozycja zmian)

Wyjaśnienie przepisu lub jego
doprecyzowanie

Uzasadnienie uwagi

Brzmienie art. 5 ust. 5 pkt 2 po
zmianie będzie wskazywać, że
zintegrowana
i dostępna opieka zdrowotna będzie
odbywać się wyłącznie w ramach
centrów zdrowia psychicznego. Przy
1.
czym bez zmian pozostało brzmienie
art. 5 ustawy określające formy w
których osobom z zaburzeniami
psychicznymi udzielana jest opieka
zdrowotna. Pytanie czy taka była
rzeczywista intencja
projektodawców.
Art. 2 pkt 6
Wyjaśnienie celu zmiany przepisu i
Projektodawcy proponują zmianę
jego doprecyzowanie
brzmienia przepisu określającego
m.in. kompetencje starosty z
„organizuje” na „tworzy i prowadzi”
2.
na obszarze powiatu inne podmioty
lecznicze. Nie jest znany cel
dokonania zmiany – nie zostało to
wyjaśnione w uzasadnieniu. Jeżeli
Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

Art. 2 pkt 7
3.

Uwaga redakcyjna – połączenie art.
25a ust. 1 i 2

zmiana ma mieć charakter
porządkujący to taki cel nie zostanie
osiągnięty. Po pierwsze dla
wszelkich jednostek tego typu
organem prowadzącym/tworzącym
jest jednostka samorządu
terytorialnego działająca przez
swoje organy. Po drugie powołany
przepis w proponowanym brzmieniu
prowadzi do zmiany ogólnych zasad
tworzenia podmiotów leczniczych
wynikających z ustawy o działalności
leczniczej oraz z ustaw regulujących
ustrój właściwych jednostek
samorządu terytorialnego.
Z brzmienia przepisu wynika, że
wskazane w ust. 1 i 2 dane osobowe
są przetwarzane w tym samym celu.
Pytanie dlaczego katalog danych
osobowych został określony w
dwóch jednostkach redakcyjnych.
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