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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym. 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zawo-

dach pielęgniarki i położnej. 

 

 

 

 

 



  

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 00) 

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Władysław Sidorowicz) 

Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

Szanowni Państwo! 

Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia. 

Witam serdecznie pana ministra, panią dyrektor, pana mecenasa. Witam senato-

rów, witam panią legislator, witam panią Beatę. 

Słuchajcie, mamy niezbyt wiele czasu. Przypomnę, że wczorajsze posiedzenie 

komisji skończyło się co prawda wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, ale 

w międzyczasie przeprowadzono uzgodnienia i nasze Biuro Legislacyjne, które już 

wczoraj miało, delikatnie mówiąc, pewne wątpliwości co do ustawy o zawodach pielę-

gniarki i położnej – bo o tej ustawie mówimy… Po porozumieniu z ministerstwem zosta-

ła przygotowana lista poprawek, które zgłosiłem w dyskusji i które widnieją jako moje, 

ale – żeby było jasne – ujawniam: źródłem tych poprawek jest ministerstwo i Biuro Le-

gislacyjne, przygotowano je w uzgodnieniu z naszym Biurem Legislacyjnym. 

Proponuję następujący tryb procedowania. Ponieważ widzę tutaj druk przygo-

towany przez panią mecenas, bardzo bym panią prosił o omawianie tych poprawek. 

Będziemy prosili o ustosunkowanie się ministerstwa do takiej ich formuły i po tym 

będziemy głosowali nad poszczególnymi poprawkami. 

Bardzo proszę, oddaję głos pani mecenas. 

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 

Bożena Langner: 

Poprawka pierwsza to poprawka redakcyjna, która poprawia czytelność i for-

tunność sformułowania przepisu, w którym po prostu jest mowa o tym, co każda z pań 

pielęgniarek lub położnych chcąca wykonywać zawód poza izbą, do której należy, po-

winna uczynić. Co do meritum tego zapisu nie ma żadnej wątpliwości. Pewnego rodza-

ju wątpliwości budzi jednak redakcja… 

Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

I to jest korygowane. Dobrze. 

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Lan-

gner: I tu po prostu chodzi o redakcję.) 

Zanim do tego dojdziemy, chciałbym jeszcze tylko… Bo mamy też wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek – poprzednio był to wniosek komisji – i chyba od 
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niego powinniśmy zacząć. Ponieważ są poprawki, zgłaszam wniosek o to, żeby wpro-

wadzić je do ustawy. Jeżeli nie przejdzie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 

przystąpimy do pracy nad poprawkami. 

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (0) 

Kto jest przeciw? (4) 

Kto się wstrzymał? (2) 

Przy 2 wstrzymaniach się od głosu wniosek został odrzucony. 

Proszę państwa, przystępujemy głosowania nad poprawkami. 

Pierwsza poprawka została omówiona. 

Stanowisko ministerstwa. Bardzo proszę. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Marek Haber: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w całej rozciągłości popieramy tę 

poprawkę. 

Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

Czy są uwagi do tej poprawki? Nie. 

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7) 

Poprawka została przyjęta. 

Nad poprawką siódmą i ósmą należy głosować łącznie. 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

Tak, bardzo proszę Pani Mecenas. 

(Głos z sali: Nie nad drugą i ósmą?) 

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 

Bożena Langner: 

Nad drugą i ósmą. 

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Nad drugą i ósmą. Tak.) 

(Wypowiedź poza mikrofonem) 

U podstaw tych poprawek leży troska o dostosowanie tej ustawy do stanu praw-

nego. On wprawdzie w tej chwili jest jeszcze taki, jaki jest, ale 1 lipca została przyjęta 

przez Sejm zmiana ustawy o ewidencji i identyfikacji dotycząca wykazywania NIP, 

a dotyczy ona tej obecnie obowiązującej ustawy o zawodach, która, jak wiemy, 

1 stycznia przestanie obowiązywać. W związku z tym zaproponowano te poprawki, 

żeby już w tym momencie zatroszczyć się o spójność systemu. Możemy tego dokonać 

bez czekania na kolejną nowelizację i mnożenia bytów legislacyjnych. 

Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

Dobrze. 

Stanowisko pana ministra? 
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Marek Haber: 

Oczywiście popieramy. 

Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

Dobrze. Czy są uwagi? Nie ma. 

Kto jest za przyjęciem poprawki drugiej i ósmej? (7) 

Dziękuję bardzo. 

Poprawka została przyjęta. 

Poprawka trzecia. Bardzo proszę. 

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 

Bożena Langner: 

Poprawka trzecia dotyczy dostosowania terminologii do terminologii ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym, która od dłuższego już czasu, a szczególnie od 2005 r., 

zamiast pojęciem szkoły wyższej posługuje się pojęciem uczelni. I to jest kwestia tylko… 

(Głos z sali: …terminologii.) 

…takiego uporządkowania terminologicznego. 

Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

Dobrze. 

Stanowisko ministra? 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Marek Haber: 

Popieramy, Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

Uwagi? Nie ma. 

Głosujemy. 

Kto jest za? (7) 

Wszyscy za. Dobrze. 

Poprawka czwarta. 

Bardzo proszę Pani Mecenas. 

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 

Bożena Langner: 

Poprawka czwarta to jest właśnie ta poprawka, która była powodem tego, że 

prosiliśmy państwa o wniesienie poprawek do tej ustawy. Chodzi tu o odesłania do 

przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na które powołuje się ustawa 
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o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej w materii dotyczącej standardów 

kształcenia. W obecnym stanie prawnym to jeszcze nie obowiązuje, ale już od 

1 października będzie, a więc żeby wówczas była możliwość realizacji tej ustawy, 

taka poprawka jest niezbędna. Razem jest dziewiąta poprawka, która nawiązuje do 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w podobnym zakresie, tak można powie-

dzieć w skrócie. 

Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

Dziękuję bardzo. 

Stanowisko ministra? 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Marek Haber: 

Oczywiście popieramy. 

Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

Dobrze. 

Czy są uwagi panów senatorów? Nie ma. 

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (7) 

Dziękuję. 

Poprawkę czwartą i dziewiątą przyjęto. 

Poprawka piąta. 

(Głos z sali: Piąta, szósta i siódma.) 

Tak. Bardzo proszę. 

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 

Bożena Langner: 

Tu też dostosowujemy się terminologicznie do tego, co już jest w systemie 

prawnym i o czym przesądził kodeks pracy. Po prostu jest tu kwestia już w tej ustawie 

istniejąca, bo już wewnątrz samej ustawy jest spójność, w dodatku współgrająca z po-

jęciami kodeksu pracy, gdzie funkcjonuje „pracodawca”, a nie „zakład pracy”. Czyli tu 

chodzi o bardziej dzisiejszą terminologię. 

Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

Tak jest. 

Stanowisko ministerstwa? 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Marek Haber: 

Popieramy. 
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Przewodniczący Władysław Sidorowicz: 

Uwagi? Nie ma. 

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (7) 

Dziękuję bardzo. 

Poprawki piąta, szósta i siódma zostały przyjęte. 

Poprawka ósma. 

(Głos z sali: Wszystko już było.) 

(Rozmowy na sali) 

Dobrze. 

Szanowni Państwo, wszystkie poprawki zostały omówione. 

Cała ustawa już została przez nas poparta. 

Widzę, że komisja chce, żebym nadal był sprawozdawcą. 

(Głos z sali: Wszyscy popierają…) 

(Głos z sali: Popieramy.) 

Nie ma sprzeciwu. Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, skończyliśmy pracę nad poprawkami. 

Dziękuję bardzo panu ministrowi, dziękuję bardzo pani dyrektor, dziękuję panu 

mecenasowi, dziękuję pani mecenas. 

Dziękuję bardzo. 

Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia. 

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 07) 
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