
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  19 maja 2009 r.

Nr posiedzenia: 63

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o
cenach (druk senacki nr 608 , druki sejmowe nr 1590, 1920, 1920-A).

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− sekretarz stanu Jakub Szulc,
− dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Tomasz Pawlęga,
− dyrektor Departamentu Prawnego Władysław Puzoń,
− zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Alina Budziszewska-

Makulska,
− Naczelna Rada Aptekarska:

− prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz,
− Sejm RP:

− poseł sprawozdawca Beata Małecka-Libera,
− Kancelaria Prezydenta RP:

− doradca Prezydenta RP Anna Gręziak,
− Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych:

− prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska,
− Narodowy Fundusz Zdrowia:

− prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Grabowski,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Bożena Langner.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc. Podkreślił, że ustawa

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
ustawy o cenach reguluje mechanizm tworzenia katalogu świadczeń gwarantowanych, czyli tzw.
koszyk świadczeń gwarantowanych. Ustawa zdaniem resortu wprowadza przejrzyste mechanizmy
podejmowania decyzji dotyczących finansowania świadczeń ze środków publicznych i określa
zasady oraz tryb kwalifikowania świadczeń jako świadczeń gwarantowanych, a także tryb ich
usuwania, zmiany poziomu i sposobu finansowania lub warunków ich realizacji.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła uwagi o charakterze legislacyjnym,
redakcyjnym i porządkującym materię ustawy.
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Zmiany zaproponowane przez senatorów mają przede wszystkim charakter legislacyjny,
doprecyzowujący zapisy ustawy sejmowej.
Senator Janina Fetlińska zaproponowała poprawkę o charakterze legislacyjnym, która rozszerza
delegację do wydania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do ukończenia szkoły.
Senator Stanisław Karczewski zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. W opinii senatora
Karczewskiego ustawa jest źle przygotowana i nie zawiera oczekiwanych zmian.
Wniosek senator Janiny Fetlińskiej i senatora Stanisława Karczewskiego nie uzyskał większości
podczas głosowania (były 3 głosy za i 5 głosów przeciw). Senatorowie zgłosili więc wnioski
mniejszości.
Wobec braku chętnych do zabrania głosów przewodniczący poddał pod głosowanie całość ustawy
wraz z poprawkami (5 senatorów głosowało za, 3 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Okła, a sprawozdawcą
wniosków mniejszości – senator Stanisław Karczewski.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. Zostały także zgłoszone wnioski
mniejszości.

W posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową, Anna Kadzikiewicz i Arkadiusz
Sekściński, lobbyści z Viewpoint Group Sp z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa.

 Sporządzono w Biurze Prac


