
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  3 listopada 2009 r.

Nr posiedzenia: 76

Posiedzeniu przewodniczył: senator   Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o izbach lekarskich (druk senacki nr 689, druki sejmowe
nr 2151, 2398, 2398-A ).

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

− zaproszeni goście m. in.:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu  Marek Twardowski,
− Porozumienie Stomatologów

− pełnomocnik Andrzej Cisło
− Naczelna Izba Lekarska:

− wiceprezes Anna Lella,
− członek Romuald Krajewski,

− Naczelna Rada Aptekarska
− prezes Grzegorz Kucharewicz,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Bożena Langner.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski. Podkreślił, że

ustawa ma zastąpić obowiązującą ustawę, która została uchwalona 17 maja 1989 r.
Dodał, że ustawa nie burzy dotychczasowego modelu organizacyjnego samorządu lekarskiego (obecnie
działają 24 izby lekarskie: 23 obejmujące zasięgiem województwo lub część oraz działająca w kraju
izba lekarska branżowa).
Ustawa wprowadza jawność rozpraw przed sądami lekarskimi. Dziś są one jawne tylko dla członków
izb lekarskich. Istotna zmianą jest poszerzenie praw ofiar błędów lekarskich.
Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają prawa pokrzywdzonego do złożenia skargi i występowania
w pierwszej instancji w roli świadka. Natomiast zgodnie z proponowanymi zmianami pokrzywdzony
jako strona postępowania będzie mógł mi. in. powołać swoich pełnomocników, wnosić
o przeprowadzenie przez sąd lekarski wskazanych przez niego dowodów, otrzymywać odpisy
postanowień wydawanych przez organy samorządu prowadzącego postępowanie, będzie informowany
o przebiegu postępowania na równi z obwinianym przez siebie lekarzem.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zgłosiła uwagi o charakterze legislacyjnym, mające na celu
doprecyzowanie i uporządkowanie ustawy.
Większość z przedstawionych uwag przejął senator Władysław Sidorowicz i zgłosił jako swoje
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poprawki.
Poprawki te zostały przyjęte przez komisję.
Senator Paweł Klimowicz zgłosił poprawkę zmierzającą do wprowadzenia uregulowania zgodnie,
z którym Okręgowe Izby Lekarskie byłyby następcą prawnym izb lekarskich działających do 1950 r.
Poprawka została przyjęta przez komisję.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Władysława Sidorowicza.

Konkluzja: Komisja wprowadziła 14 poprawek do ustawy (druk senacki nr 689A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


