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Komisji Zdrowia
Nr posiedzenia: 131

Data posiedzenia: 8 września 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył:

senator Kazimierz Kleina – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk senacki nr 1331, druki sejmowe nr
4354, do druku nr 4354 i 4412).
W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych: Grzegorz
Czelej, Wiesław Dobkowski, Piotr Gruszczyński, Stanisław Karczewski,
Kazimierz Kleina,
− senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: Wiesław Dobkowski, Stanisław
Karczewski, Waldemar Kraska, Michał Okła, Zbigniew Pawłowicz,
−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Finansów:
− podsekretarz stanu Wiesław Szczuka,
− zastępca dyrektora Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego
Katarzyna Przewalska,
− naczelnik wydziału w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego
Piotr Radziszewski,
− Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:
− radca szefa Anna Kościńska-Paszkowska,
− Polska Izba Ubezpieczeń:
− analityk Andrzej Kiciński,
− Rzecznik Ubezpieczonych:
− gł. specjalista w Wydziale Prawnym Anna Dąbrowska,
− Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych:
− dyrektor Mariusz Ilnicki,
− Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów:
− przedstawiciel Jadwiga Reinstein,
− przedstawiciel Monika Besińska,
− Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:
− przedstawiciel Zdzisław Bujas,
− Rzecznika Praw Pacjenta:
− przedstawiciel Izabela Jakubczak-Rak,

−

przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Iwona KozeraRytel.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka. Przypomniał,
że jest to projekt poselski. Celem proponowanych zmian jest ujednolicenie wymogów dotyczących
Rzecznika Ubezpieczonych i Rzecznika Praw Pacjenta z tymi, jakie obowiązują Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka. Osoby pełniące te dwa stanowiska nie mogłyby
zajmować innego stanowiska podczas pełnienia tychże obowiązków rzeczników niż profesora szkoły
wyższej. Takie osoby również nie mogą należeć do partii politycznej w czasie pełnienia obowiązków
rzeczników, nie mogą prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z obowiązkami
i godnością tych urzędów. Minister W. Szczuka podkreślił, że powyższe zmiany mają zapewnić
niezależność i obiektywność osób pełniących te obowiązki.
Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie zgłosiło uwag do ustawy.
W dyskusji senator Stanisław Karczewski poruszył kwestię ograniczeń w wykonywaniu funkcji
rzeczników przez osoby, które są czynnymi pracownikami naukowymi uczelni wyższych i zgłosił
poprawkę, która zmierza do tego, aby osoba pełniąca funkcję Rzecznika Ubezpieczonych mogła
łączyć ją z zajmowaniem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wyższej,
w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej.
W głosowaniu komisje przyjęły proponowaną poprawkę oraz całość ustawy wraz ze zmianą.
Na sprawozdawcę połączonych komisji wybrano senatora Stanisława Karczewskiego.
Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (druk senacki nr 1331 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

