
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 10 grudnia 2008 r.

Nr posiedzenia: 45

Posiedzeniu przewodniczył: senator   Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (druk senacki nr 398 , druki sejmowe nr 1388, 1418).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 399 , druki
sejmowe nr 1270, 1363).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu  Marek Twardowski,
− dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Anna Kamińska,

− Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych:
− radca prawny  Anna Deloff-Białek,

− Główny Inspektorat Sanitarny:
− starszy specjalista Marta Osówniak,

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

Kosowski.

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: przedstawiciele
Biura Legislacyjnego Agata Karwowska-Sokołowska, Bożena Langner,

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski. Ustawa

o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zmienia algorytm wg., którego
rozdzielane są środki finansowe na ratownictwo medyczne.
Podczas dyskusji senatorowie podkreślali, że zmiana algorytmu przyczyni się do wyrównywania
dysproporcji pomiędzy województwami. Z powodu niemożności określenia maksymalnego
rzeczywistego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w poszczególnych województwach jest mowa o
maksymalnym, normatywnym czasie dotarcia na miejsce zdarzenia. Rozpatrywana nowela ma
obowiązywać tylko w 2009 roku, gdyż resort zdrowia pracuje nad nowelizacją, która uwzględni
szereg innych kwestii związanych z ratownictwem.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłosiła uwag do ustawy.
W dyskusji senator Norbert Krajczy zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Komisja jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Waldemara Kraskę.
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Konkluzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek

Ad.2 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski. Ustawa
dotyczy wdrożenia nowego, unijnego rozporządzenia dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowania ograniczeń wobec chemikaliów (tzw. rozporządzenie REACH). Zakłada
wprowadzenie kary za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia i wskazuje instytucje
nadzorujące: Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową
Inspekcję Pracy, Inspekcję Handlową oraz służbę celną i Państwową Straż Pożarną.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zaproponowała wprowadzenie dwóch poprawek
doprecyzowujących treść ustawy
Wnioski zaproponowane przez BL zgłosił senator Rafał Muchacki.
Komisja przyjęła przedstawione poprawki jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Rafała Muchackiego.

Konkluzja Komisja wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


