
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 13 kwietnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 124

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74 pos. Senatu do ustawy
o systemie informacji w ochronie zdrowia.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74 pos. Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74 pos. Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Ryszard Górecki, Stanisław Karczewski,
Norbert Krajczy,  Waldemar Kraska, Rafał Muchacki, Michał Okła, Leszek
Piechota, Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście m.in:
− Ministerstwo Zdrowia:

− sekretarz stanu Jakub Szulc,
− podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk,
− dyrektor Departamentu Prawnego Władysław Puzoń,
− zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Alina Budziszewska-

Makulska,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Bożena Langner,
Maciej Telec.

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

posiedzeniu Senatu komisja oraz senator Ryszard Knosala zgłosili wnioski o wprowadzenie
poprawek do ustawy.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego podkreśliła, że wszystkie zgłoszone w trakcie debaty
poprawki mają charakter redakcyjny i doprecyzowują materię ustawy.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc pozytywnie zaopiniował wszystkie poprawki
przedstawione przez  Komisję Zdrowia. Negatywnie ocenił poprawkę senatora R. Knosali.
W głosowaniu komisja poparła wszystkie swoje poprawki, natomiast odrzuciła wniosek senatora
R. Knosali.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Leszka Piechotę.

Konkluzja: Komisja poparła 20 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1156 Z).
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Ad. 2 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, natomiast komisja oraz senator Stanisław Karczewski zgłosili
wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego wyjaśniła, że poprawki senatora Stanisława Karczewskiego
zmierzają do tego, aby uprawnienia przyznane przez ustawę spadkobiercom mieli zamiast nich –
najbliżsi członkowie rodziny pacjenta. Ponadto poprawki mają na celu wydłużenie terminu
przysługującego komisji na wydanie orzeczenia o zdarzeniu medycznym
z 3 do 6 miesięcy, a w sprawach szczególnie zawiłych roku od dnia złożenia wniosku.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc pozytywnie ocenił wszystkie poprawki
Komisji Zdrowia. Negatywnie odniósł się do poprawek senatora S. Karczewskiego.
Przewodniczący komisji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek senatora
Stanisława Karczewskiego o odrzucenie ustawy.
Komisja nie poparła  tego wniosku.
Wniosek został poparty przez mniejszość komisji.
Następnie komisja poparła wszystkie swoje wnioski, natomiast odrzuciła poprawki senatora
S. Karczewskiego.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Henryka Woźniaka.
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Stanisław Karczewski.

Konkluzja: Komisja poparła 7 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1159 Z).

Ad. 3 Przewodniczący komisji senator Władysław Sidorowicz, przypomniał, że w trakcie debaty na
posiedzeniu Senatu komisja, mniejszość komisji oraz senator Michał Okła, zgłosili wnioski
o wprowadzenie poprawek do ustawy. Przypomniał, że w trakcie debaty został wycofany wniosek
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.
Poprawka senatora Michała Okły zmierza do wskazania formy prawnej, w której działa Centrum
Egzaminów Medycznych.
Natomiast poprawka mniejszości komisji przywraca wymóg odbycia stażu podyplomowego jako
przesłanki uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza- dentysty.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc poparł poprawkę senatora M. Okły oraz
poprawki Komisji Zdrowia. Negatywnie odniósł się do poprawki mniejszości Komisji Zdrowia.
W głosowaniu komisja poparła wszystkie zgłoszone przez siebie poprawki, oraz poprawkę senatora
M. Okły. Nie poparła poprawki mniejszości komisji, którą poparła mniejszość komisji.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Ryszarda Góreckiego.
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator  Waldemar Kraska.

Konkluzja Komisja wnosi o wprowadzenie  36 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1154 Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


