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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Zdrowia (99.) 
w dniu 2 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta (druk senacki nr 932, druki sejmowe nr 3254 i 3344).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rafał 
Muchacki)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dzień dobry. Witam państwa serdecznie.
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.
Witam pana ministra Piotra Warczyńskiego, witam pa-

nią dyrektor, witam panią magister, witam panie i panów 
senatorów. Witam również panią minister ze współpra-
cownikami.

Rozpoczynamy procedowanie zmiany ustawy o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Bardzo proszę, czy pan minister, czy pani minister?
Może poprosiłbym panią minister, dobrze? Dziękuję.

Rzecznik Praw Pacjenta 
Krystyna Kozłowska:
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu, Panie 

Przewodniczący.
Oczywiście proponowane zmiany były oczekiwane 

przez rzecznika od dawna, ale tutaj najwięcej do powie-
dzenia będzie miał minister zdrowia, który jest dysponentem 
i decyduje o tym, co będzie w ustawie, a co nie. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Pani Minister.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński:
Ten projekt, a właściwie już ustawa w tej chwili, zawie-

ra część regulacji dotyczących wzorów dokumentacji me-
dycznej. Przyczyną jej powstania była książeczka zdrowia 
dziecka, jednakże w trakcie prac nad zapisami doszliśmy 
do wniosku, że musi ona zostać troszkę zmieniona, tak aby 
można było tworzyć również wzory innej dokumentacji 
medycznej, takiej na przykład jak karta czynności ratow-
niczych w przypadku PRM. Jako Ministerstwo Zdrowia 
od początku współpracowaliśmy i popieraliśmy zapisy tej 
ustawy – bo, przypominam, był to projekt poselski – i nadal 
je wspieramy. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby w tej materii…
Proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, chciałbym dopytać. Pan zwrócił uwa-

gę, że książeczka zdrowia dziecka została trochę zmieniona. 
Ja w obecnie obowiązującym prawie nie widzę wzmianki 
o książeczce zdrowia dziecka.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński:
Panie Przewodniczący, ja mówiłem, że ustawa zosta-

ła zmieniona. Książeczka zdrowia dziecka w tej chwili 
nie funkcjonuje w prawie, jest zwyczajowo prowadzona 
przez oddziały położnicze. A to obliguje wszystkich do 
obowiązkowego prowadzenia książeczki zdrowia dziec-
ka. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów?
Proszę bardzo, pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, chciałabym się upewnić, czy zmiany, 

które mają polegać na możliwości stosowania jednolitych 
wzorów dokumentacji medycznej… Czy mówimy o tej 
dokumentacji, którą prowadzimy w ambulatoryjnej opiece, 
o tym, jak zapisujemy historię choroby, na jakich drukach, 
jak prowadzimy historię choroby w szpitalach? Po karcie 
wypisowej nie ma jednolitej dokumentacji medycznej.

I pytanie: czy to będzie możliwość, czy to będzie obli-
gatoryjne? Co tutaj się zmieni?
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Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, taki jednolity wzór karty czynności ra-

tunkowych już obowiązuje i teoretycznie powinien być sto-
sowany w całym kraju. Będziemy go zmieniali, ponieważ 
w tej chwili doszliśmy do wniosku – wspólnie oczywiście 
z ratownikami, na podstawie kilku lat doświadczeń z funk-
cjonowaniem karty czynności ratunkowych – że trzeba go 
zmienić. Pewne elementy można usunąć, a inne koniecznie 
trzeba dodać, między innymi takie, które uwzględniają 
ratowników medycznych w większym zakresie, niż to było 
do tej pory.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Sześć miesięcy.)
Ta zmiana pojawi się, znaczy, mamy nadzieję, że się 

pojawi, jak najszybciej. Ona się też wiąże ze zmianą ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym. To powinno 
być równolegle. Jeżeli nie uda się z ustawą, to na pewno 
będzie rozporządzenie. Znacznie łatwiej będzie to zmienić 
w zakresie rozporządzenia ministra zdrowia. Chcemy tego 
dokonać jeszcze w tej kadencji.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z pań i panów senatorów ma jeszcze pytania?
Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o pra-

wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?
Kto jest za? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Dziękuję bardzo.
Ustawa została przegłosowana pozytywnie.
Kto z państwa senatorów chciałby być sprawozdawcą?
Pan senator Kraska.
Nie ma głosów sprzeciwu.
Panie Senatorze, będzie pan sprawozdawcą. Dziękuję 

uprzejmie.
Dziękuję pani minister i panu ministrowi. Dziękuję 

państwu.
Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.
Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Pani Senator, jest to możliwość. Minister zdrowia dostaje 

uprawnienie do wydania wzoru w zakresie takim, jaki uważa 
za właściwy. I tak jest na przykład z rzeczami, o których 
mówiłem. Już w tej chwili, mimo braku delegacji ustawowej, 
przewalczyliśmy istnienie pewnych wzorów w dokumentacji 
medycznej, bo one były na tyle istotne dla postępowania 
medycznego, że po prostu musiały być, zwłaszcza, tak jak 
mówiłem, w sytuacjach krytycznych, awaryjnych, w przy-
padku zespołów ratownictwa medycznego.

Tak więc rzeczywiście w tej chwili nie ma jednoli-
tych wzorów dotyczących na przykład karty wypisowej. 
Minister będzie miał taką możliwość. Ale przypominam, 
że w tej chwili między innymi karta wypisowa czy epi-
kryza, czy też składowe historii choroby zarówno w szpi-
talu, jak i w ambulatorium są określone w dokumentacji 
medycznej. To znaczy, są określone w ten sposób, że jest 
wymienione, co muszą zawierać. Prawda? A więc treść 
zawsze powinna zawierać te same elementy, choć wzór 
aktualnie jest dowolny.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Częściowo pan minister uprzedził moje pytanie. Mnie 

właśnie interesuje karta czynności ratowniczych z racji 
tego, czym się zajmuję. Rzeczywiście dowolność była 
dość duża. Okazuje się, że pewien wzór chyba był tylko 
i wyłącznie na użytek Narodowego Funduszu Zdrowia, 
który przyjeżdżał i kontrolował. Prawda? Jeżeli pewnych 
składników nie było na tej karcie, to nie chciał płacić. Czy 
macie już państwo ustalony taki wzór, który będzie dla 
całego kraju? Czy ewentualnie będzie jakaś dowolność 
w poszczególnych rejonach? Czy działania funduszu w po-
szczególnych oddziałach będą dowolne, czy też będzie 
jeden wzór dla całego kraju? I kiedy ewentualnie to by 
mogło się pojawić? Dziękuję.
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