
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 5 lipca 2011 r.

Nr posiedzenia: 129

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk senacki nr
1280; druki sejmowe nr 3355, 4307 i 4307-A).

2. Rozpatrzenie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (druk senacki
nr 1281; druki sejmowe nr 3356, 4308 i 4308-A).

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 Marek Haber,
− zastępca dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Jolanta

Skolimowska,
− Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych:

− prezes Elżbieta Buczkowska,
− Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych:

− członek prezydium Zdzisław Bujas.

przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Bożena Langner.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawy przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber. Jak podkreślił,

zmierzając do wprowadzenia regulacji systemowej - w dniu 1 lipca br. w Sejmie zostały przyjęte
dwie ustawy – o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawa o samorządzie pielęgniarek
i położnych, uchylając obecnie obowiązującą ustawę z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej oraz dotychczasową ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych. Podkreślił, że intencją ustawodawcy jest wprowadzenie
jasnego podziału uregulowań pomiędzy ustawę o zawodach pielegniarki i położnej, która reguluje
wykonywanie tych zawodów i kształcenie, a ustawę o samorządzie pielęgniarek
i położnych, dotyczącą w nowym stanie prawnym jedynie ustroju samorządu zawodowego
i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Poinformował również, że ustawy
zostały przygotowane przy zgodnej współpracy z przedstawicielami samorządów pielęgniarek
i położnych.
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej określa zasady wykonywania tych zawodów,
uzyskiwania prawa do ich wykonywania oraz kształcenia zawodowego
i podyplomowego, a także prowadzenia rejestrów pielęgniarek i położnych (dotychczas
prowadzenie tych rejestrów stanowi przedmiot ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie
pielęgniarek i położnych).
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie wniosła uwag o charakterze legislacyjnym.
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Odpowiadając na pytania senatorów, w jaki sposób interpretować różnorodność zatrudnienia,
wiceminister M.Haber poinformował, że działano przede wszystkim w oparciu o uchwalony
porządek prawny i zapisy ustawy o działalności leczniczej, która umożliwia taką różnorodność
zatrudnienia.
Wobec braku głosów w dyskusji senator Władysław Sidorowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy
bez poprawek.
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek (9 głosów za).
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Władysława Sidorowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek bez poprawek (druk senacki nr 1280 A).

Ad. 2 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek. Przypomniał, że
przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa. Ustawa zawiera katalog
zadań i kompetencji pielęgniarek i położnych oraz doprecyzowuje kwestię kadencyjności organów
izb pielęgniarek i położnych -  jednostek organizacyjnych samorządu tj. okręgowych izb i naczelnej
izby. Reguluje ponadto kwestie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wraz
z określeniem praw i obowiązków stron postępowania. Rozszerzeniu uległ także katalog kar, które
mogą być wymierzane w ramach odpowiedzialności zawodowej. Określono ponadto uprawnienia
nadzorcze ministra zdrowia nad samorządem pielęgniarek i położnych. Wiceminister M. Haber
podkreślał ogromne znacznie ustawy w funkcjonowaniu środowiska pielęgniarek i położnych oraz
sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłosiła żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.
Wobec braku głosów w dyskusji senator Władysław Sidorowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy
bez poprawek.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek (9 głosów za).
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Władysława Sidorowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych bez poprawek
(druk senacki nr1281 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


