
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 10 grudnia 2008 r.

Nr posiedzenia: 44

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Zamierzenia prywatyzacyjne Ministra Skarbu wobec spółek
uzdrowiskowych (w szczególności przedstawienie planowanych działań
w roku 2009).

2. Stan prac nad nowelizacją ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych.

3. Ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowa ze środków
publicznych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− sekretarz stanu Jakub Szulc,
− zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia

Dagmara Korbasińska,
− Narodowy Fundusz Zdrowia:

− zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniew Teter,
− dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych Arkadiusz

Kosowski,
− Ministerstwo Skarbu Państwa:

− podsekretarz stanu Joanna Schmid,
− dyrektor Departamentu nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV

Krzysztof Kosiński,
− Kancelaria Prezydenta

− doradca Prezydenta RP Anna Gręziak
− inni:

− Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Marek Obrębalski,
Grzegorz Lasak, Katarzyna Rymarczyk-Wajda

− sekretarz miasta Krakowa Paweł Stańczyk.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1-3 Informację Ministerstwa Skarbu Państwa na temat zamierzeń prywatyzacyjnych Ministra Skarbu

wobec spółek uzdrowiskowych przedstawiła podsekretarz stanu Joanna Schmid. Podkreśliła, że
Ministerstwo Skarbu Państwa sprawuje nadzór właścicielski wobec 25 spółek uzdrowiskowych,
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z czego 24 to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Spółki te powstały w wyniku przekształcenia
uzdrowiskowych przedsiębiorstw państwowych na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 w związku z art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych. Obok uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa funkcjonują inne podmioty, w tym
prywatne, świadczące usługi lecznictwa uzdrowiskowego na rzecz Narodowego Funduszu
Zdrowia. Na terenie gmin uzdrowiskowych znakomicie rozwija się prywatna działalność
uzdrowiskowa. Spółki uzdrowiskowe, które są własnością Skarbu Państwa, działają w warunkach
ostrej konkurencji, przy dużym niedoborze środków na poprawę standardów świadczenia usług i na
rozwój działalności. Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma obowiązek kontraktowania świadczeń
w trybie publicznym, kieruje się jakością świadczenia i jego ceną, a nie strukturą własnościową
akcjonariatu spółki uzdrowiskowej – świadczeniodawcy. Ministerstwo Zdrowia podzieliło pogląd
Ministerstwa Skarbu Państwa, że potrzeby inwestycyjne spółek uzdrowiskowych wskazują, iż
w przyszłości w całości powinny być one objęte procesem prywatyzacji. Zdaniem Ministra
Zdrowia, nie będzie to ograniczało możliwości zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze środków
publicznych.

W konsekwencji działań dotyczących zmniejszenia liczby spółek uzdrowiskowych wyłączonych z
prywatyzacji Minister Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia podpisał w dniu
8.10.2008r. rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać
prywatyzacji.
Informację Ministerstwa Zdrowia dotyczącą stanu prac nad nowelizacją ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych przedstawiła członkom komisji, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia Dagmara Korbasińska. Podkreśliła, że projekt został skierowany do uzgodnień
społecznych i międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag upłynie 20 grudnia 2008 r.
Proponowana nowelizacja ustawy nie wprowadza rewolucyjnych zmian w funkcjonowaniu
uzdrowisk i ma charakter porządkujący i doprecyzowujący niektóre zagadnienia. Przedmiotem
nowelizacji są m. in. kwestie:
− uporządkowanie stosowania pewnych pojęć prawnych poprzez ich dodefiniowanie dla potrzeb

ustawy(np.: tereny zieleni, tereny biologicznie czynne, zakład przemysłowy)
− dokonano zmiany nazewnictwa prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci na sanatorium dla dzieci
− w związku z wprowadzeniem nowego produktu jakim jest rehabilitacja uzdrowiskowa celowym

stało się odpowiednie odniesienie do tego w ustawie.
Dagmara Korbasińska zaakcentowała, że ujęte w nowelizacji propozycje zmian w ustawie
o lecznictwie uzdrowiskowym pozwolą na prawidłowe prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego w
42 gminach uzdrowiskowych, przyczynią się do poprawy jakości świadczonych usług i rozwoju
gmin uzdrowiskowych. Zlikwidują również różną interpretację niektórych przepisów ustawy
i ułatwią ich stosowanie.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


