
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego

i Administracji Państwowej

Nr posiedzenia: 110 Nr posiedzenia: 234

Data posiedzenia:  26 stycznia 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Michał Okła – zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr1091, druki
sejmowe nr 2770, 3111, 3649, 3649-A).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: Jarosław Duda, Ryszard Górecki,
Stanisław Karczewski, Norbert Krajczy, Waldemar Kraska, Rafał Muchacki,
Michał Okła, Zbigniew Pawłowicz, Leszek Piechota, Henryk Woźniak,

− senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Publicznej: Michał Boszko, Władysław Dajczak, Stanisław Jurcewicz,
Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Władysław Ortyl, Bohdan
Paszkowski, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Sadowski, Janusz Sepioł, Mariusz
Witczak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu Marek Haber,
− naczelnik wydziału w Departamencie Organizacji Zdrowia

Włodzimierz Śliwiński,
− Narodowy Fundusz Zdrowia:

− naczelnik Wydziału Opieki Zdrowotnej w Departamencie ds. Służb
Mundurowych Barbara Jabłońska,

− Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”Ł
− przewodniczący Sekcji Krajowej Uzdrowisk NSZZ „Solidarność”

Zdzisław Skwarek,
− Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:

− wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska,
− radca OPZZ Renata Górna,

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Danuta Drypa.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw
przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber.
Minister podkreślił, że konieczność wprowadzenia zmian w ustawie wynika z kilkuletniej
obserwacji jej funkcjonowania oraz uwag przesłanych przez podmioty prowadzące lecznictwo
uzdrowiskowe, wojewodów i władze gmin uzdrowiskowych.
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W ustawie uwzględniono nowe brzmienie definicji lecznictwa uzdrowiskowego i pojęcie
rehabilitacji uzdrowiskowych. Zupełnie nowe pojęcia, które pojawiają się w ustawie, to tereny
zieleni, tereny biologicznie czynne, zakład przemysłowy oraz powierzchnia użytkowania.
Wprowadzono nowe kategorie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – są to szpitale i sanatoria
uzdrowiskowe dla dzieci zamiast istniejących prewentoriów oraz szpitale i sanatoria
w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych. Z punktu widzenia samorządów
najistotniejszą zmianą jest to, że gminy uzdrowiskowe muszą opracować plany zagospodarowania
przestrzennego obowiązkowo w ciągu najbliższych 2 lat dla strefy A. Dotychczasowe przepisy
stwierdzały, że całe gminy uzdrowiskowe muszą mieć taki plan przygotowany. Wprowadzono
zmiany związane ze strefami ochrony uzdrowiskowej. Zostały uszczegółowione przepisy dotyczące
granic obszaru, któremu nadany został status uzdrowiska, doprecyzowano również przepisy
dotyczące poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej.
Ponadto ustawa wprowadza zmiany w następujących ustawach: o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
o Państwowej Inspekcji Pracy i o Służbie Celnej.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę na sformułowania niektórych przepisów
ustawy i przedstawiła propozycje dotyczące wprowadzenia do nich kilku zmian.
Senator Michał Okła zaproponował 9 poprawek doprecyzowujących przepisy ustawy.
W głosowaniu komisje jednogłośnie przyjęły wnioski (13 głosami za).
Senator Zbigniew Pawłowicz zgłosił wniosek o wyznaczenie wskaźnika terenów biologicznie
czynnych w strefie C ochrony środowiskowej w wysokości 20%. Komisje przyjęły wniosek
(6 senatorów głosowało za, 3 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu).
Wniosek senatora Zbigniewa Meresa dotyczący art. 38a ust. 1 pkt 1 lit. h nowelizowanej ustawy
został odrzucony (4 senatorów głosowało za, 5 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu).
Również wniosek senatora Janusza Sepioła do art. 38 ust. 3 nowelizowanej ustawy został odrzucony
(3 senatorów głosowało za, 4 – przeciw i 6 wstrzymało się od głosu).
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Ryszarda Góreckiego.

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy wraz z 10 poprawkami (druk senacki nr 1091A ).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


