
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  27 kwietnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 125

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz - przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

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

− zaproszeni goście m. in.:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu Adam Fronczak,
− zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Alina Budziszewska-

Makulska
− dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Artur Fałek,

− Naczelna Rada Aptekarska:
− członek Anna Gołdyn,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Bożena
Langner.

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

posiedzeniu Senatu senator Stanisław Karczewski zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy, natomiast
komisja oraz senatorowie wnioskodawcy (Michał Okła, Piotr Kaleta,
P.Ł.J. Andrzejewski, Bohdan Paszkowski, Tadeusz Gruszka, Władysław Sidorowicz) zgłosili wnioski o
wprowadzenie poprawek do ustawy.
Poprawki senatora Piotra Kalety miały spowodować zmianę zasad naliczania urzędowej marży
detalicznej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu
medycznego, zniesienie możliwości niezawarcia przez NFZ umowy na realizację recept z apteką
w przypadku uniemożliwienia przez nią wykonywania kontroli lub niewykonania zaleceń
pokontrolnych, obowiązek zwrotu otrzymanej refundacji leku przez aptekę, w przypadku wydania leku
nieobjętego refundacją.
Poprawki senatora P.Ł. J. Andrzejewskiego miały na celu określenie ceny zbytu, urzędowej marży
detalicznej, skreślenia rozdziału regulującego nakładanie kar administracyjnych oraz zmianę przepisów
karnych w tym zakresie.
Senator Bohdan Paszkowski wnosił o określenie kręgu podmiotów obowiązanych do wnoszenia
3-procentowej opłaty przekazywanej na rachunek ministra zdrowia.
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Senatorowie Tadeusz Gruszka, Michał Okła, Bohdan Paszkowski wnosili o określenie przypadków
uchylenia przez ministra zdrowia decyzji o objęciu refundacją, wskazanie 3-procentowej kwoty
obowiązkowo wnoszonej na rachunek ministra zdrowia przed wydaniem decyzji
o objęciu refundacją leku.
Komisja Zdrowia przedstawiła wnioski mające na celu m.in. uregulowanie ceny leków objętych decyzją
refundacyjną dotyczącą 3-procentowej opłaty, ponoszonej przez podmioty, które uzyskały decyzję
refundacyjną i wprowadzenie terminu jej zapłaty.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak pozytywnie zaopiniował większość
zgłoszonych poprawek zarówno komisyjnych, jak i tych zgłoszonych przez niektórych senatorów:
Wobec argumentacji strony rządowej wskazującej na wadliwość sformułowania zapisów, senator
Władysław Sidorowicz wycofał swoje wnioski dotyczące zmiany zasad naliczania urzędowej marży
detalicznej.
Komisja Zdrowia kierując się argumentacją Biura Legislacyjnego dokonała zmiany treści dwóch
wniosków zapewniając spójność ustawy z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę, że większość poprawek zgłoszonych przez
senatorów, jak i komisyjnych  ma charakter uściślający i doprecyzowujący ustawę.
Przewodniczący w pierwszej kolejności, poddał pod głosowanie wniosek senatora Stanisława
Karczewskiego o odrzucenie ustawy.
Komisja nie przyjęła wniosku. Został on natomiast poparty przez mniejszość komisji.
Następnie komisja przyjęła - pozytywnie zaopiniowane przez stronę rządową - poprawki Komisji
Zdrowia (redakcyjne, porządkujące), senatorów Michała Okły, Bohdana Paszkowskiego, Tadeusza
Gruszki (o usunięcie z ustawy obowiązkowej opłaty, stanowiącej 3% wartości zrefundowanego
w roku kalendarzowym leku; poprawka szczególnie ważna dla producentów leków i korzystna dla
pacjentów) oraz Michała Okły (utrzymanie obecnego stanu prawnego w zakresie uprawnień do
wystawiania recept na leki objęte refundacją oraz uporządkowania przepisów ustawy).
Komisja odrzuciła wnioski senatorów i komisji, niezaakceptowane przez resort.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Michała Okłę.
Wnioski mniejszości przedstawi senator Stanisław Karczewski.

Konkluzja: Komisja poparła 96 poprawek do ustawy (druk nr 1155 Z).

W posiedzeniu komisji uczestniczyła osoba wykonująca działalność lobbingową: Anna Kadzikiewicz Viewpoint Group.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


