NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia
Data posiedzenia: 17 listopada 2009 r.
Nr posiedzenia: 77

Posiedzeniu przewodniczył:

senator Stanisław Karczewski – zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja w sprawie prac nad projektem ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
gminach uzdrowiskowych.

W posiedzeniu uczestniczyli: −

−

senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Janina Fetlińska, Ryszard
Górecki, Stanisław Karczewski, Pawł Klimowicz, Norbert Krajczy, Waldemar
Kraska, Rafał Muchacki, Zbigniew Pawłowicz, Henryk Woźniak,
zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Marek Haber,
− dyrektor Departamentu Organizacji Zdrowia Piotr Warczyński,
− naczelnik Wydziału w Departamencie Organizacji Zdrowia
− Ministerstwo Skarbu Państwa:
− dyrektor departamentu Prywatyzacji Krzysztof Kosiński,
− Ministerstwo Sbarbu Państwa:
− dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Informację w sprawie lecznictwa uzdrowiskowego oraz stan prac nad projektem nowelizacji ustawy o
lecznictwie uzdrowiskowym przedstawił Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber.
Podkreślił, że lecznictwo uzdrowiskowe jest działalnością służącą zapobieganiu chorobom i ich
leczeniu przy wykorzystaniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i naturalnych surowców
leczniczych – wody lecznicze, borowiny oraz właściwości leczniczych klimatu.
Stwierdził, że na podstawie trzyletniej obserwacji działania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym
i zebraniu uwag nadsyłanych przez podmioty prowadzące lecznictwo uzdrowiskowe, wojewodów
i władze gmin uzdrowiskowych, powstał w resorcie projekt nowelizacji wymienionej ustawy.
W trakcie dyskusji omawiano najważniejsze z proponowanych w projekcie ustawy zmian: złagodzenie
m.in. regulacji dotyczących powoływania naczelnych lekarzy uzdrowiskowych, wprowadzenie
nowego produktu leczniczego – rehabilitacji leczniczej.
Podkreślano, że uzupełnienie ustawy o pojęcie „rehabilitacji leczniczej” związane jest ze wzrostem
zainteresowania programami rehabilitacyjnymi realizowanymi w zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego. Projekt ustawy wprowadza ponadto możliwość leczenia uzdrowiskowego
w wyrobiskach górniczych. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie naturalnego mikroklimatu
podziemnych komór solnych do prowadzenia leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej.
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Najwięcej emocji wśród zaproszonych na posiedzenie gości wywołała informacja ministra
o propozycji wykreślenia z obowiązującej ustawy art.64. Przepis ten stanowi delegację dla ministra
właściwego do spraw skarbu państwa (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia) do
określenia w drodze rozporządzenia wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w
formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji. Według
przedstawiciela resortu przepis przekracza zakres kompetencji Ministra Zdrowia w zakresie
rozstrzygania o zasadności prywatyzacji spółek Skarbu Państwa.
Senatorowie zadeklarowali gotowość podjęcia prac legislacyjnych i analizy przygotowanych zmian
po przekazaniu uchwalonej ustawy przez Sejm.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

