
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Zdrowia 

Data posiedzenia: 30 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 103 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Rafał Muchacki. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o uzgodnieniu płci (druk senacki nr 1012, 

druki sejmowe nr 1469 i 3648).  

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (druk senacki nr 1028, druki sejmowe nr 3609 i 3720). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1029, 

druki sejmowe nr 3589, 3721 i 3721-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Dorota Czudowska, Stanisław 

Gogacz, Rafał Muchacki, Bogusław Śmigielski, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki 

ze współpracownikami, 

 podsekretarz stanu Cezary Cieślukowski 

ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 sekretarz stanu Jerzy Kozdroń ze współpracownikami, 

 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych: 

 prezes Grażyna Rogala-Pawelczyk ze współpracownikami, 

 sekretarz Joanna Walewander, 

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop 

NOP”: 

 sekretarz zarządu Justyna Socha, 

 konsultant krajowy ds. seksuologii: 

 prof. Zbigniew Lew-Starowicz, 

 Sejm RP: 

 poseł Anna Grodzka, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Iwona 

Kozera-Rytel, Bożena Langner. 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor  
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 Radziewicz-Winnicki. Podkreślił, że ustawa określa procedurę uzgodnienia płci przez 

osoby, u których na podstawie orzeczeń niezależnych specjalistów w zakresie 

psychiatrii, seksuologii lub psychologii stwierdzono występowanie tożsamości 

płciowej odmiennej od płci wpisanej do aktu urodzenia. 

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek ten nie uzyskał poparcia senatorów i został zgłoszony jako wniosek 

mniejszości. 

Na sprawozdawcę komisji oraz wniosku mniejszości wybrano senatora Rafała 

Muchackiego. 

 

Konkluzja: Komisja nie zajęła stanowiska. Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez 

poprawek (druk senacki nr 1012 A). 

 

Ad 2. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor  

Radziewicz-Winnicki. Podkreślił, że ustawa ma celu wprowadzenie zmian w zasadach 

ponoszenia kosztów szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych 

szczepień ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła uwagi doprecyzowujące przepisy 

ustawy. Nie uzyskały one akceptacji strony rządowej ani poparcia senatorów. 

Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „Stop 

NOP” przedstawiła w imieniu wielu rodziców negatywne skutki powikłań 

poszczepiennych u dzieci i zaproponowała poprawki. Nie uzyskały one aprobaty 

zarówno strony rządowej, jak i senatorów. 

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek ten został przyjęty. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bogusława Śmigielskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1028 A). 

 

Ad 3. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary 

Cieślukowski. Przypomniał, że ustawa modyfikuje przepisy w zakresie wykonywania 

zawodów pielęgniarki i położnej, m.in. znosi wymóg dwuletniego doświadczenia 

zawodowego dla pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać ten zawód 

w ramach działalności gospodarczej. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła uwagi porządkujące przepisy 

ustawy. Uwagi uzyskały akceptację ministerstwa oraz senatorów. 

Joanna Walewander, sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przedstawiła 

poprawki dotyczące m.in. zwolnienia od podatku przychodu uzyskiwanego przez 

pielęgniarki i położne z tytułu uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach 

organizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Poprawki nie 

uzyskały akceptacji strony rządowej i senatorów, gdyż wykraczały poza materię 

ustawy. 

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawek zaproponowanych 

przez Biuro Legislacyjne. 

Wniosek ten został przyjęty. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Gogacza. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami (druk senacki nr 1029 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


