
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:   24 października 2008 r.

Nr posiedzenia: 35

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Władysław Sidorowicz – przewodniczący.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk senacki nr 313, druki
sejmowe nr 284, 762 i 762-A).

2. Rozpatrzenie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk
senacki nr 314, druki sejmowe 283, 763 i 763-A).

3. Rozpatrzenie ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej (druk senacki
nr 315, druki sejmowe286, 801 i 801-A).

4. Rozpatrzenie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia (druk senacki nr 316,
druki sejmowe 311, 765 i 765-A).

5. Rozpatrzenie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druk senacki nr 317,
druki sejmowe 287, 822 i 822-A).

6. Rozpatrzenie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony
zdrowia (druk senacki nr 318, druki sejmowe 249, 947 i 947-A).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie komisji,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu  Marek Haber,
− podseketarz stanu Marek Twardowski,
− dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Bydłoń,
− dyrektor Departamentu Prawnego Władysław Puzon,
− dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Piotr Warczyński,
− dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Elżbieta

Jazgarska,
− Kancelaria Prezydenta:

− podsekretarz stanu  Andrzej Duda,
− doradca Prezydenta RP Anna Gręziak,

− Narodowy Fundusz Zdrowia:
− zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dariusz

Działek,
− Główny Inspektorat Farmaceutyczny:

− zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Bożena Langner,
Aldona Figura.
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Przebieg posiedzenia: .
Przed rozpoczęciem obrad senator Stanisław Karczewski, w związku z art. 61 ust.1 Regulaminu
Senatu, zgłosił wniosek o przesunięcie terminu rozpatrywania ustaw zdrowotnych i rozłożenie
procedowania nad nimi na trzy dni.
W głosowaniu komisja odrzuciła ten wniosek.

Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber. Podkreślił, że
najistotniejszą zmianą zaproponowaną w ustawie jest  obligatoryjne przekształcenie zakładów
opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe do 2011 r. oraz przekazanie całości ich kapitału
samorządom. Szpitalna spółka nie będzie mogła przynosić strat i zadłużać się.
Senator Stanisław Karczewski zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy.
Komisja odrzuciła wniosek  (5 głosami za, przy 6 głosach przeciw i przy braku głosów
wstrzymujących się).
Wniosek został poparty przez mniejszość komisji.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Władysława Sidorowicza.
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Stanisław Karczewski.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie  6 poprawek do ustawy.

Ad. 2 Ustawa porządkuje w jednym akcie prawnym kwestię praw i obowiązków pacjenta. Proponuje
utworzenie nowej instytucji – Rzecznika Praw Pacjenta.
Senator Władysław Sidorowicz zgłosił wniosek o wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy.
Poprawki zakładają, że jeżeli chory nie wyda upoważnienia niezbędnego do wglądu
w dokumentację choroby,  to jego bliscy nie będą się mogli z nią zapoznać.
Komisja przyjęła przedstawione poprawki.
Na sprawozdawcę Komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Michał Okła.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy.

Ad. 3 Ustawa systematyzuje i ujednolica czas pracy pracowników zoz-ów oraz określa uprawnienia do
świadczeń pieniężnych pracowników samodzielnych zakładów publicznych i niepublicznych.
Senator Janina Fetlińska zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy.
Komisja odrzuciła wniosek (4 głosy za, 5 głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się).
Wniosek został przyjęty przez mniejszość komisji.
Senator Michał Okła zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy. Poprawki te  stanowią,
że pracownicy będą mieli prawo do m. in. nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat oraz
odpraw emerytalnych i rentowych oraz umożliwiają  pracownikom ubieganie się u pracodawcy o
zwrot kosztów doskonalenia zawodowego.
Komisja przyjęła przedstawione poprawki.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Zbigniewa Pawłowicza.
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Janina Felińska.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy.

Ad. 4 Ustawa określa zasady i tryb dobrowolnej akredytacji podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych. Podmioty te będą mogły ubiegać się o potwierdzenie, w formie certyfikatu
akredytacyjnego, że spełniają standardy jakości w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Standardy jakości miałaby opracowywać Rada Akredytacyjna, a zatwierdzać je minister właściwy
ds. zdrowia.
Senator Michał Okła zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Komisja przyjęła te poprawki.
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Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Norberta Krajczego.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie  2 poprawek do ustawy.

Ad. 5 Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia określa zasady powoływania i odwoływania
konsultantów krajowych i wojewódzkich, zadania konsultantów krajowych i wojewódzkich, a także
sposób finansowania ich działalności.
Senator Rafał Muchacki zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Komisja przyjęła przedstawione poprawki.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu  wybrano senatora Rafała Muchackiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy.

Ad. 6 Ustawa przygotowuje rozwiązania prawne, które pozwolą na wejście w życie pakietu ustaw
zdrowotnych z dniem 1 stycznia 2009 r.
Senator Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy.
Komisja odrzuciła ten wniosek (4 głosy za, 5 głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących
się).
Poprawki do ustawy zgłosili senator Władysław Sidorowicz oraz senator Henryk Woźniak.
Komisja przyjęła przedstawione wnioski.
Na sprawozdawcą komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Władysława Sidorowicza.
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Stanisław Gogacz.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 14 poprawek do ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


