
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  30 października 2008 r.

Nr posiedzenia: 36

Posiedzeniu przewodniczył: Senator Władysław Sidorowicz  – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozpatrzenie wniosków
zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o pracownikach
zakładów opieki zdrowotnej

4.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu  do ustawy
- Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony  zdrowia.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− 
− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Marek Twardowski,
− podsekretarz sekretarz  Marek Haber,
− dyrektor Departamentu Prawnego Władysław Puzon,
− dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Jakub Bydło,
− doradca Prezydenta RP Anna Gręziak,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu - Bożena
Langner.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji senator Władysław Sidorowicz przypomniał, że w trakcie debaty na

posiedzeniu Senatu komisja, senator Stanisław Karczewski, senator Piotr Andrzejewski zgłosili
wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy, natomiast mniejszość komisji wnosiła wniosek
o odrzucenie ustawy.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego omówił poprawki zgłoszone przez senatorów.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber poparł zaproponowane przez komisję
poprawki.
W głosowaniu komisja odrzuciła wniosek mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.
Mniejszość komisji poparła wniosek o odrzucenie ustawy.
Mniejszość komisji poparła również część poprawek senatora Stanisława Karczewskiego oraz
senatora Piotr Andrzejewskiego.
 Komisja poparła wszystkie swoje oraz senatora Władysława Sidorowicza poprawki.
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Stanisława Karczewskiego i senatora Piotra Andrzejewskiego.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Władysława Sidorowicza.
Sprawozdawcą wniosków mniejszości będzie senator Stanisław Karczewski.

Konkluzja: Komisja poparła 11 poprawek do ustawy (druk nr 313 Z).

Ad. 2 Przewodniczący Komisji senator Władysław Sidorowicz, przypomniał, że w trakcie debaty na
posiedzeniu Senatu zostały komisja oraz senatorowie: Stanisław Karczewski, Tadeusz Gruszka,
Paweł Klimowicz zgłosili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Senator Paweł Klimowicz oraz Komisja Zdrowia dokonali zmiany treści swoich wniosków.
Senator Stanisław Karczewski wycofał jeden ze swoich wniosków
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia poparł wnioski zaproponowane prze komisję.
Komisja poparła przedstawione przez siebie poprawki.
Mniejszość komisji poparła część poprawek senatora S.Karczewskiego oraz poprawkę senatora
T.Gruszki.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Michała Okłę.
Sprawozdawcami wniosków mniejszości będą senatorowie: Stanisław Karczewski i Norbert Krajczy.

Konkluzja: Komisja poparła 2 poprawki do ustawy (druk nr 314 Z).

Ad. 3 Przewodniczący Komisji Władysław Sidorowicz, przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu
Senatu mniejszość komisji wnosiła o odrzucenie ustawy, natomiast komisja oraz senatorowie: Janina
Fetlińska, Stanisław Karczewski, Stanisław Kogut wnosili o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia negatywnie ustosunkowali się do wniosku o odrzucenie
ustawy oraz do poprawek senatorów wnioskodawców. Poparli natomiast poprawki komisji.
Komisja odrzuciła wniosek mniejszości komisji o odrzucenie ustawy. Wniosek został poparty przez
miejszość komisji.
Komisja poparła wszystkie przedstawione przez siebie poprawki.
Mniejszość komisji poparła poprawki senatorów wnioskodawców.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Zbigniew Pawłowicza.
Sprawozdawcą wniosków mniejszości będzie senator Janina Fetlińska.

Konkluzja: Komisja poparła 4 poprawki do ustawy (druk nr 315 Z).

Ad. 4 Przewodniczący Komisji Władysław Sidorowicz, przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu
Senatu mniejszość komisji wnosiła o odrzucenie ustawy, natomiast komisja oraz senatorowie:
Władysław Sidorowicz, Piotr Łukasz J. Andrzejewski, Stanisław Karczewski, Janina Fetlińska,
Waldemar Kraska wnosili o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek został poparty przez miejszość komisji.
Komisja poparła większość przedstawione przez siebie poprawek oraz poprawki senatora
W.Sidorowicza.
Mniejszość komisji poparła część wniosków S.Karczewskiego oraz poprawkę senatorów
J.Fetlińskiej i W.Kraski
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Władysława Sidorowicza.
Sprawozdawcą wniosków mniejszości będą senatorowie: Stanisław Gogacz, Stanisław Karczewski
i Janina Fetlińska.

Konkluzje: Komisja poparła 19 poprawek do ustawy (druk nr 318 Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


