
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 6 kwietnia 2009 r.

Nr posiedzenia: 61

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji
w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (druk
senacki nr 549 , druki sejmowe nr 1729, 1877, 1877-A).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Janina Fetlińska, Ryszard
Górecki, Stanisław Karczewski, Norbert Krajczy, Rafał Muchacki, Waldemar
Kraska, Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu Marek Haber,
− dyrektor Departamentu Organizacji Zdrowia Piotr Warczyński,
− zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Alina Budziszewska-

Makulska,
− główny specjalista ds. legislacji Katarzyna Blecharczyk-Ożga,

− Naczelna Rada Aptekarska:
− prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz,
− wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Jędrzejczak,

− Narodowy Fundusz Zdrowia:
− rzecznik praw pacjenta Centrali NFZ Aleksandra Piątek,

− Sejm RP:
− poseł sprawozdawca Andrzej Orzechowski,

− Kancelaria Prezydenta RP:
− doradca prezydenta RP Anna Gręziak,

− Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
− główny specjalista Renata Górna,

− Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej:
− prezes Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony

Zdrowia i Pomocy Społecznej Urszula Michalska,
− Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”:

− doradca w Sekretariacie Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Filip,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Bożena Langner.

Przebieg posiedzenia:
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Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber.
Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia
dotyczy wprowadzenia w życie trzech niezawetowanych przez prezydenta RP ustaw zdrowotnych.
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia podkreślił, że brak ustawy wprowadzającej przepisy ustaw
zdrowotnych powoduje duże problemy interpretacyjne dotyczące przepisów znajdujących się
w trzech ustawach zdrowotnych.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę na nieścisłości w art. 8 pkt 4 oraz
w art. 19.
Senator Janina Felińska zaproponowała dwie poprawki o charakterze legislacyjnym Pierwsza ma
na celu wprowadzenie poprawnej legislacji nowelizacji przepisów zawartych w dwóch różnych
rozdziałach. Poprawka druga uzupełnia przepis dotyczący wcześniejszego wejścia w życie
niektórych przepisów ustawy. Komisja przyjęła poprawki 4 głosami za i przy 3 głosach przeciw;
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Dwie kolejne poprawki zgłoszone przez senator Janinę Fetlińską poprawki mają charakter
merytoryczny. Pierwsza zmierza do wprowadzenia obowiązku przedstawiania przez Radę
Ministrów sprawozdania o stanie przestrzegania praw pacjentów nie tylko Sejmowi, lecz także
Senatowi. Druga ma na celu zawężenie definicji praktyki naruszającej prawa pacjenta. Komisja
przyjęła pierwszą poprawkę (5 głosami za, 1 senator głosował przeciw i 1 wstrzymał się od głosu).
Komisja przyjęła także drugą poprawkę (4 głosami za i przy 3 głosach przeciw; nikt nie wstrzymał
się od głosu).
Wobec braku chętnych do zabrania głosów w dyskusji przewodniczący komisji senator Władysław
Sidorowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Komisja odrzuciła wniosek
(4 głosami za, 3 senatorów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu). Senator Władysław
Sidorowicz zgłosił wniosek mniejszości.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senator Janinę Felińską, z kolei
sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Władysław Sidorowicz.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie czterech poprawek do ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac


