NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia
Data posiedzenia: 31 marca 2011 r.
Nr posiedzenia: 121

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz - przewodniczący komisji
Porządek posiedzenia: 1.
W posiedzeniu uczestniczyli:

Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy
o działalności leczniczej.
− senatorowie członkowie komisji: Ryszard Górecki, Stanisław Karczewski,
Norbert Krajczy, Waldemar Kraska, Rafał Muchacki, Michał Okła,
Zbigniew Pawłowicz, Leszek Piechota, Władysław Sidorowicz, Henryk
Woźniak,
− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Zdrowia:
− sekretarz stanu Jakub Szulc,
− dyrektor Departamentu Prawnego Władysław Puzoń,
− Główny Inspektorat Farmaceutyczny:
− zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego
Niewójt,

Zbigniew

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Bożena

Langner.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji senator Władysław Sidorowicz przypomniał, że w trakcie debaty na

posiedzeniu Senatu zostały zgłoszone następujące wnioski: senator Stanisław Karczewski zgłosił
wniosek o odrzucenie ustawy, komisja oraz senatorowie-wnioskodawcy (Piotr Ł. J. Andrzejewski,
Norbert Krajczy, Stanisław Karczewski, Władysław Sidorowicz, Michał Okła, Zbigniew Cichoń)
przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Poprawki zgłoszone przez senatora Piotra Ł. J. Andrzejewskiego zmierzają m. in. do zniesienia
możliwości tworzenia podmiotu leczniczego w formie spółki kapitałowej przez uczelnie medyczne
oraz nakładają na ministra właściwego do spraw zdrowia obowiązek wyznaczenia podmiotu
leczniczego, który przejmie zadania podmiotu leczniczego zlikwidowanego w wyniku upadłości.
Poprawki senatora Norberta Krajczego miały na celu zagwarantowanie pielęgniarkom pracującym
w szpitalach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Poprawki senatora Stanisława Karczewskiego (alternatywne) miały powodować, iż w spółce
utworzonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącej szpital, udział
Skarbu Państwa lub samorządu musi stanowić 100% kapitału założycielskiego spółki lub co najmniej
75% kapitału zakładowego spółki.
Poprawki senatorów Władysława Sidorowicza, Michała Okły, Zbigniewa Cichonia miały na celu
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uściślenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki w ramach działalności
leczniczej jako praktyki zawodowej oraz skreślają zbędne zapisy.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę, że wszystkie zgłoszone w debacie poprawki
eliminują nieścisłości legislacyjne i uzupełniają terminologię ustawy.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc pozytywnie zaopiniował większość poprawek
zgłoszonych w trakcie debaty.
Senatorowie Michał Okła i senator Władysław Sidorowicz, wobec argumentacji strony rządowej
wskazującej wadliwość sformułowania zapisów, na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu
wycofali swoje wnioski.
Przewodniczący komisji, w pierwszej kolejności, poddał pod głosowanie wniosek senatora
Stanisława Karczewskiego o odrzucenie ustawy. Komisja nie przyjęła tego wniosku. Został on
natomiast poparty przez mniejszość komisji.
Komisja w głosowaniu przyjęła większość swoich poprawek zmierzających do uporządkowania
materii ustawy.
Nie przyjęła natomiast wniosków senatorów: P.Ł.J. Andrzejewskiego, Stanisława Karczewskiego,
Norberta Krajczego, Zbigniewa Cichonia.
Część wniosków senatorów: Stanisława Karczewskiego, Norberta Krajczego, P. Andrzejewskiego
a także część poprawek komisji zostało poparte przez mniejszość komisji.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Rafała Muchackiego.
Sprawozdawcami wniosków mniejszości będą senatorowie: Stanisław Karczewski oraz Norbert
Krajczy.
Konkluzja: Komisja poparła 66 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1150 Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
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