NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia
Data posiedzenia: 27 października 2010 r.
Nr posiedzenia: 103

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 996, druki
sejmowe nr 3432, 3460).Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej (druk senacki nr 1001 , druki sejmowe nr 2138, 3464).
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Norbert Krajczy, Rafał Muchacki, Michał
Okła, Zbigniew Pawłowicz, Władysław Sidorowicz,
−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:
− sekretarz stanu Jakub Szulc,
− podsekretarz stanu Marek Haber,
− dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia
Władysław Puzoń,
− Narodowy Fundusz Zdrowia:
− dyrektor Departamentu do spraw Służb Mundurowych Arkadiusz
Kosowski,
− Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych:
− zastępca przewodniczącej Iwona Borchulska,
− Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia:
− przewodnicząca FZZPOZ Urszula Michalska,

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Bożena

Langner.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber. Nowelizacja umożliwia
funkcjonowanie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego po dniu 1 stycznia 2011 r.,
wprowadza definicję rejonu operacyjnego i obszaru działania zespołu ratownictwa medycznego, których
do tej pory nie było. Ustawa wprowadza także rezygnację z trzyletniego okresu obowiązywania planów
na rzecz planów obowiązujących bezterminowo i podlegających systematycznej aktualizacji w każdym
czasie, kiedy wystąpi uzasadniona potrzeba związana z bezpieczeństwem zdrowotnym społeczeństwa.
Zdaniem ministra przyczyni się to do zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń zgodnych
z wojewódzkimi planami działania systemu, obowiązujących w 2010 r. według niezmienionych zasad
do dnia 30 czerwca 2011 r. Przyczyni się także do sprawnego zawierania umów przez Narodowy
Fundusz Zdrowia na zadania zespołu ratownictwa medycznego według podziału na rejony operacyjne.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła uwagi o charakterze legislacyjnym.
Senator Władysław Sidorowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
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Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Norberta Krajczego.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 996A).

Ad. 2 Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc. Podkreślił, że zmiany

w ustawie dotyczą dwóch obszarów działalności zakładów opieki zdrowotnej. Pierwszy obszar to
gospodarka stricte finansowa. Zgodnie z proponowanymi zmianami:
− czynność prawna, która polega na zmianie wierzytelności samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, może nastąpić wyłącznie za zgodą organu tworzącego zakład;
− w przypadku podejrzenia nieprawomocności czynności polegającej na wydzierżawieniu, trwałym
zbyciu lub użyczeniu majątku ZOZ do sądu może wystąpić również organ tworzący (do tej pory było
to niemożliwe).
Drugi obszar dotyczy wynagrodzeń pracowników. Nowela podtrzymuje zobowiązanie kierownika ZOZ
do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosły środki przekazywane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w zakładzie. Jednak ¾ z tych pieniędzy
będzie musiało być przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Minister
zaakcentował, że przepis ten jest przejściowy i ma obowiązywać do 2012 r.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała zgłaszała o charakterze legislacyjnym.
Senator Władysław Sidorowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Komisja przyjęła wniosek (2 senatorów głosowało za, 1 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu).
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Michała Okłę.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1001A).

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

