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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zdrowiu publicznym (druk senacki nr 1057, druki sejmo-
we nr 3675, 3772 i 3772-A).

2. Rozpatrzenie ustawy o produktach biobójczych (druk senacki nr 1069, druki sej-
mowe nr 3670 i 3862).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych 
innych ustaw (druk senacki nr 1070, druki sejmowe nr 3764 i 3861).

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 1056, druki sejmowe nr 1101 
i 3688).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rafał 
Muchacki)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc, bo 

chcielibyśmy już rozpocząć posiedzenie senackiej Komisji 
Zdrowia. Dzisiaj w porządku obrad są cztery ustawy, więc 
jest trochę do zrobienia. Informuję również państwa se-
natorów, że posiedzenie Komisji Zdrowia odbędzie się 
za tydzień, we wtorek o godzinie 12.00 w tej samej sali. 
Przypomnij swoim ludziom…

(Głos z sali: Dobrze.)
Za tydzień we wtorek o 12.00 będzie posiedzenie 

Komisji Zdrowia.
Zatem rozpoczynamy posiedzenie.
Witam panie i panów senatorów, witam przede wszyst-

kim panią minister Beatę Małecką-Liberę – dzień dobry, 
Pani Minister – wraz ze współpracownikami. Witam in gre-
mio wszystkich przybyłych gości.

Punkt pierwszy: ustawa o zdrowiu publicznym.
Pani Minister, bardzo proszę o krótkie przedstawienie 

tej ustawy.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Beata Małecka-Libera:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Długo oczekiwana ustawa o zdrowiu publicznym trafiła 

dzisiaj pod obrady Wysokiej Komisji. Ustawa była bardzo 
szeroko i dość długo dyskutowana. Mam przekonanie, że 
w gronie osób, które znają się na ochronie zdrowia – wielu 
z państwa jest specjalistami z zakresu zdrowia publicznego 
– potrzeba regulacji i wprowadzenia tej ustawy nie budzi 
żadnych wątpliwości. Od wielu lat podnosiliśmy problem, 
iż sytuacja epidemiologiczna i demograficzna w naszym 
kraju wymaga nowych zmian w prawie, które będą bardzo 
mocno wskazywały kierunki nowych działań, które powin-
niśmy podjąć w ochronie zdrowia. Dziś sama medycyna 
naprawcza, kliniczna i sam proces leczenia absolutnie nie 
wystarcza, żeby poprawić nasze wskaźniki zdrowotno-
ści. Mamy niezłe, a można nawet powiedzieć, że bardzo 
dobre wyniki leczenia, wiele dziedzin jest fantastycznie 
rozwijanych przez naszych lekarzy, niestety jest problem 

z nowymi chorobami, z zapadalnością na choroby przewle-
kłe, a także z przedwczesną umieralnością. I właśnie tym 
dwóm problemom chcieliśmy dać odpór, między innymi 
poprzez wzmocnienie roli i znaczenia profilaktyki, promo-
cji i edukacji zdrowotnej. Czynniki epidemiologiczne po-
wodują zwiększoną liczbę zachorowań na choroby układu 
krążenia, które są głównym zabójcą. Na drugim miejscu 
są choroby nowotworowe. Wynika to przede wszystkim 
z czynników ryzyka, które oddziałują na nasze zdrowie, 
ale mamy wpływ na te czynniki. I dlatego wzmocnienie 
prewencji i zapobieganie jest ogromnie istotne – poprzez 
badania profilaktyczne i edukację zdrowotną można zmniej-
szyć zachorowalność na te choroby.

Ocenia się, że poprzez ograniczenie czynników ryzyka 
można zmniejszyć zachorowalność na choroby układu krą-
żenia nawet o 80%, a na choroby nowotworowe – o 40%. 
Jest to zatem ogromne wyzwanie, ale także wielka szansa. 
Dotychczas w naszym kraju były prowadzone różnego ro-
dzaju programy profilaktyczne – mniej więcej trzy tysiące 
– realizowane najczęściej przez samorządy lokalne, a finan-
sowane także przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy bez-
pośrednio z budżetu ministra zdrowia. Niestety programy te 
nie zawsze podlegały ewaluacji, nie zawsze były kierowane 
do tej grupy osób, do której powinny. Dlatego też wskaźniki 
poprawy niestety nie do końca są znane i mierzalne.

Głównym celem ustawy jest koordynacja. To bardzo 
ważne słowo. Jeśli chcemy poprawić zdrowotność naszego 
społeczeństwa, musimy zaangażować się w to absolutnie 
wszyscy – to jest rola nie tylko ministra zdrowia, lecz także 
innych resortów oraz ogółu społeczeństwa, łącznie z orga-
nizacjami pozarządowymi, szkołami, nauczycielami czy 
też samorządami. Tylko dzięki wspólnej i jednolitej akcji 
sprostamy temu wyzwaniu.

Proponowana ustawa wprowadza tę koordynację piono-
wą i poziomą. Pozioma polega na współpracy wszystkich 
ministerstw poprzez wprowadzenie komitetu sterującego, 
który to – przez sekretarzy stanu czy też podsekretarzy 
stanu – będzie wspólnie ustanawiał politykę zdrowotną, 
ale także ją realizował. To jest bardzo ważne ciało, bez 
współpracy ministerstw będzie nam trudno realizować 
wspólne cele. Dotychczas w każdym z tych ministerstw 
polityka zdrowotna była częściowo realizowana, jednak 
kiedy przyjrzeliśmy się bliżej tym zadaniom, to okazało 
się, że bardzo często one się dublują albo są prowadzone 
równolegle. Dlatego niezbędna jest koordynacja, ażeby 
zwiększyć efektywność tych działań, ale także po to, żeby 
bardziej efektywnie wydawać pieniądze.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
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Senator Stanisław Gogacz:
Pani Minister, chciałbym zadać pytanie odnośnie do 

art. 2 projektu ustawy. Czy nie wydaje się pani, że to są zbyt 
ogólne stwierdzenia? Te zadania to są pewne imperatywy 
i rozumiemy, że w sferze zdrowia publicznego powinno tak 
być, ale jak to wymierzyć? Monitorowanie stanu zdrowia 
społeczeństwa, edukacja zdrowotna – jak dużo tej edu-
kacji? Promocja – jak dużo, w jakich dziedzinach? To są 
kierunki działań, o których i tak wcześniej wiedzieliśmy. 
Ale gdyby sięgnąć do Narodowego Programu Zdrowia, 
który ma to wszystko uszczegółowiać, to jest tu też cel 
strategiczny, czyli wydłużenie życia ludności w zdrowiu 
i polepszenie jakości życia. W zasadzie to jest definicja 
zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia: powinien być 
dobrostan, człowiek powinien żyć długo i zdrowo. Kto bę-
dzie o tym decydował? Czy rada, która zostanie powołana, 
będzie decydowała o tym, jakie zostaną użyte środki, żeby 
zrealizować te zadania?

Odnośnie do Narodowego Programu Zdrowia, który 
będzie ustalany co pięć lat, to w art. 4 wymieniono zadania 
ministra w zakresie koordynacji między innymi tego, co 
się ma znaleźć w Narodowym Programie Zdrowia. Chodzi 
też o monitorowanie, zapewnianie spójności, gromadzenie, 
analizowanie. I to są konkrety. Ale przyznam, że intryguje 
mnie punkt czwarty: „sygnalizowanie właściwym organom 
i podmiotom, o których mowa w art. 3” – a mowa jest 
o Narodowym Funduszu Zdrowia, o samorządach teryto-
rialnych, o organizacjach, stowarzyszeniach niepublicz-
nych, których statutowym celem jest zdrowie publiczne. 
Pani Minister, co to znaczy „sygnalizowanie”? Można 
sygnalizować, ale co z tego sygnalizowania wynika? Czy 
ktoś, do kogo minister wyśle sygnał poprzez Narodowy 
Program Zdrowia, będzie zobligowany, zobowiązany do 
czegoś, czy będzie pokazane to, że on czegoś nie zrobił albo 
zrobił za dużo lub za mało? Może się okazać, że minister 
nie będzie miał żadnej władzy. Jeżeli się mylę… Chciałbym 
się mylić, bo zależy nam na tym, żeby ta ustawa weszła 
w życie i żeby była dobra. Dlatego na początek chciałbym 
zadać tych kilka pytań. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Pani senator Hatka i potem pani senator Czudowska. 

Proszę.

Senator Helena Hatka:
Chciałabym prosić panią minister, żeby wymieniła – aby 

to było jasne – jakie rady i instytucje będą zajmowały się re-
alizacją tej ustawy, jaka będzie rola Narodowego Funduszu 
Zdrowia w tym modelu i kto będzie odpowiedzialny za 
wdrożenie programu pięcioletniego. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę uprzejmie o zabranie głosu panią senator Dorotę 

Czudowską.

Koordynacja pionowa dotyczy samorządów i organi-
zacji pozarządowych. Polega przede wszystkim na eduka-
cji zdrowotnej i promowaniu strategicznych programów 
profilaktycznych.

Kolejna ważna sprawa, która pojawia się w ustawie, 
to kwestia finansowania. Po raz pierwszy w ustawie zo-
staje zapisana kwota, która ma być przeznaczona na pro-
filaktykę i promocję zdrowia. Podejrzewam, że państwo 
senatorowie będziecie dyskutować nad wysokością tej 
kwoty, ale wydaje mi się, że po raz pierwszy od wielu 
lat, od kiedy ustawa ma szansę wejść w życie i od kiedy 
wprowadzono tematykę zdrowia publicznego w obszar 
ochrony zdrowia, ta kwota nie wydaje się tak mała. Została 
zapisana na rok 2016.

Oprócz pieniędzy, które są bezpośrednio zapisane 
w ustawie, będziemy mogli korzystać także z innych źró-
deł finansowania, zarówno z budżetu ministra zdrowia, 
jak i ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiele 
programów będzie mogło być realizowanych ze środków 
unijnych, ponieważ kolejna pula tych środków jest bardzo 
nakierowana na profilaktykę i promocję zdrowia.

Ale najważniejszą zmianą, którą wprowadza ustawa, 
jest Narodowy Program Zdrowia. Dotychczas takie pro-
gramy istniały, ale niestety nie miały źródeł finansowania, 
w związku z tym ich realizacja budziła wiele wątpliwości. 
Ten program, pięcioletni, ma swoje źródło finansowania 
i kilka strategicznych zadań, które przez pięć lat chcieli-
byśmy wykonać. Ale chcielibyśmy przeprowadzić ewalu-
ację i w związku z czynnikami zewnętrznymi, które będą 
przecież cały czas oddziaływać na naszą zdrowotność, mieć 
możliwość ewentualnych zmian.

Najważniejszym celem, obszarem Narodowego 
Programu Zdrowia jest walka z nadwagą i otyłością u dzie-
ci. Drugi obszar to uzależnienia, a więc tytoń, alkohol, 
dopalacze, narkotyki, ale także wszelkie uzależnienia be-
hawioralne i związane z tym zaburzenia zdrowia psychicz-
nego. Trzeci obszar to zaburzenia zdrowia psychicznego, 
ale tylko pod kątem profilaktyki i promocji zdrowia, gdyż 
reszta zadań związanych ze zdrowiem psychicznym będzie 
wykonywana w ramach Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Publicznego…

(Głos z sali: Psychicznego…)
Psychicznego… A jak powiedziałam? Publicznego?
Zostało to zapisane w dodatkowej poprawce, wniesionej 

w czasie drugiego czytania w Sejmie.
Kolejne obszary to strategia zdrowotna osób starszych 

i problem próchnicy u dzieci. Oprócz tego w Narodowym 
Programie Zdrowia zostaną jeszcze zapisane inne, mniejsze 
cele, ale wymieniłam te strategiczne. Narodowy Program 
Zdrowia jest absolutnie związany z tą ustawą i uzgadniany 
w Ministerstwie Zdrowia. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję uprzejmie, Pani Minister.
Szanowni Państwo, czy ktoś z państwa senatorów 

chciałby zadać pytanie?
Proszę bardzo, pan przewodniczący Gogacz. 



w dniu 23 września 2015 r. 5

i uzgodnień, przed etapem konsultacji zewnętrznych. Pewne 
argumenty czy też opinie, które napłyną ze środowiska, 
będziemy absolutnie brać pod uwagę. Monitorowanie tego 
programu jest niezbędne, ponieważ teraz czerpiemy wiedzę 
głównie ze sprawozdań i z informacji przekazywanych do 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie mamy pogłębionych 
badań epidemiologicznych. Dlatego jednym z zadań, które 
opisano w ustawie, jest właśnie monitorowanie i badania 
naukowe. Potrzebujemy bardzo pogłębionych badań epi-
demiologicznych, na których podstawie będzie później 
następowała ewaluacja narodowego programu.

Drugim ważnym elementem – proszę zwrócić na to 
uwagę – jest to, że program nie jest dziesięcioletni, tylko 
pięcioletni. To również jest celowe, ponieważ środowisko 
radykalnie się zmienia. Często bywa tak, że jeżeli pro-
gram jest wieloletni, na przykład dziesięcioletni, to ewa-
luacja i przyglądanie się poprawie wskaźników odbywa 
się stosunkowo późno. Jeśli chodzi o program pięcioletni, 
to będziemy zmuszani do tego, żeby rokrocznie to ko-
ordynować i sprawdzać wskaźniki, bo może zdarzyć się 
tak, że po pięciu latach będziemy musieli jeden czy dwa 
z tych programów strategicznych modyfikować. Dlatego 
monitorowanie, na co pan senator zwrócił uwagę, jest 
bardzo ważnym elementem, a wskaźniki monitorowania 
będą zawarte w Narodowym Programie Zdrowia; zostaną 
dokładnie opisane.

Padło też pytanie, kto będzie to realizował. Zgodnie 
z ustawą realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego 
będzie ciążyła na ministrze zdrowia, ale istnieje możliwość 
powołania pełnomocnika do spraw zdrowia publicznego, 
który byłby powoływany przez Radę Ministrów.

Pani senator pytała o rolę Narodowego Funduszu 
Zdrowia i o wszystkie rady, które będą realizowały tę usta-
wę, tak, Pani Senator?

(Senator Helena Hatka: Dopowiem, że rady i instytucje.)
My nie ograniczamy współpracy z żadnymi instytucjami 

i z żadnymi organizacjami pozarządowymi czy radami. To, 
jak będzie się układała nasza współpraca, będzie wynikało 
tylko z określonych zadań. Wszystko, co będzie dotyczyło 
profilaktyki czy promocji, będzie rozstrzygane w drodze 
konkursów, a więc będzie to jawne. Nie zamykamy dro-
gi do współpracy żadnym organizacjom pozarządowym 
czy też samorządowym. Wręcz odwrotnie, bardzo moc-
no wzmocniliśmy rolę samorządu, który po raz pierwszy 
będzie mógł również korzystać ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Ile będzie na to pieniędzy? Na realizację tej ustawy 
i Narodowego Programu Zdrowia jest zapisanych w budże-
cie 140 milionów, ale to są pieniądze dodatkowe. Oprócz 
tego część pieniędzy może pochodzić z budżetu mini-
stra zdrowia, a także z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Proszę pamiętać, że świadczenia zdrowotne, które realizu-
je Narodowy Fundusz Zdrowia, zawierają także element 
profilaktyki i promocji zdrowia. On dotychczas nie był tak 
mocno podnoszony, zawsze widzieliśmy tylko tę część, któ-
ra wiąże się z leczeniem. W świadczeniu zdrowotnym jest 
to zaznaczone jako etap leczenia, jednak poprzez różnego 
rodzaju propozycje, które zostaną zawarte w Narodowym 
Programie Zdrowia – na przykład porada profilaktyczno- 
-edukacyjna – będziemy chcieli zwrócić większą uwagę 

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pani Minister, mam pytania w nurcie podobnym do 

pytań senatora Gogacza: ile w pierwszym roku zamierzamy 
wydać na zdrowie publiczne w przeliczeniu na jednego 
obywatela? To moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Wymieniła pani, że program będą re-
alizować sekretarze stanu, podsekretarze. Chciałabym wie-
dzieć, czy ministerstwo już wie, ile osób będzie zatrudnio-
nych przy realizacji ustawy – czy będą to konkretne osoby, 
czy będą nowe etaty, czy będą nowe obowiązki w ramach 
obecnych etatów?

Trzecie pytanie. W jakim czasie chcemy osiągnąć istot-
ne cele zdrowotne, które pani przedstawiła? Dzisiaj to już 
jest standard, że nawet po mało znaczącej konferencji każdy 
dostaje tak zwaną ankietę ewaluacyjną, w której trzeba 
określić, co dana rzecz nam daje i w jakim czasie. I tu 
nawiązuję do tego, co powiedział pan senator Gogacz: i co 
z tego, że będziemy monitorować? Musimy wiedzieć, że 
chcemy, żeby tyle i tyle dzieci ważyło mniej w ciągu lat 
pięciu, dziesięciu, dwudziestu. Chciałabym, żeby pani mi 
odpowiedziała na pytanie, w jakim czasie spodziewamy się 
uzyskać konkretne cele, jeśli chodzi o zdrowie publiczne. 
To na razie tyle.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Pani Senator.
Poproszę panią minister o ustosunkowanie się do za-

danych pytań.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Beata Małecka-Libera:
Dziękuję bardzo.
Na początku może odpowiem panu senatorowi odnośnie 

do art. 2 i zadań, o które pan senator mnie pytał. Panie 
Senatorze, w trakcie prac legislacyjnych, na posiedzeniu 
Komisji Zdrowia w Sejmie, wielokroć rozmawialiśmy na 
temat tego, w jaki sposób zapisać te zadania i definicję, 
której, jak pan widzi, tutaj nie ma. Specjalnie stworzyli-
śmy bardzo szeroką listę tych zadań, ponieważ dotyczy to 
bardzo szerokiego obszaru i zakresu działań. Gdybyśmy 
zapisali to w sposób wąski, szczegółowy, to wtedy moż-
liwości realizacji tej ustawy byłyby bardzo ograniczo-
ne, do poszczególnych, detalicznych zadań. Dlatego te 
zadania specjalnie są opisane bardzo szeroko – zgodnie 
z tym, w jaki sposób ocenia się i opisuje zdrowie publicz-
ne – żeby w Narodowym Programie Zdrowia, który bę-
dzie dokumentem strategicznym, móc odnosić się do tych 
poszczególnych zadań już w sposób zarówno operacyjny, 
jak i zadaniowy. Zatem to szerokie opisanie jest celowe, 
przemyślane i zgodne z tym, co nam doradzali eksperci 
zdrowia publicznego.

Pytał pan również, Panie Senatorze, o Narodowy 
Program Zdrowia – w jaki sposób będzie on monitorowany, 
chodziło panu senatorowi o wskaźniki. Jak powiedziałam, 
Narodowy Program Zdrowia jest jeszcze w fazie projektu 
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Senator Helena Hatka:
Chciałabym dopytać o rolę Narodowego Funduszu 

Zdrowia i o to, czy dobrze zrozumiałam tę rolę. Model, 
który państwo skonstruowaliście, rozumiem następująco: 
na poziomie Rady Ministrów jest rada, która określa pew-
ne kierunki, priorytety, które będą istotne, jeżeli chodzi 
o zdrowie publiczne, na przestrzeni pięciu lat. Za wdro-
żenie tego odpowiada minister zdrowia. W Ministerstwie 
Zdrowia jest Departament Zdrowia Publicznego, którego 
zespół powiększy się o dziesięć osób, jak wstępnie pań-
stwo planujecie. Rozumiem wypowiedź pani minister, że 
Ministerstwo Zdrowia i rada, o której wcześniej wspomi-
nałam, określi płatnikowi, jakim jest Narodowy Fundusz 
Zdrowia, za jakie usługi z zakresu profilaktyki w ramach 
konkursów będzie fundusz płacił. Rozumiem więc, że 
z puli pieniędzy ze składek, które płacimy na finansowanie 
świadczeń zdrowotnych, będą wyasygnowane pieniądze na 
profilaktykę, w zależności od priorytetów, jakie państwo 
określicie. Zatem pula pieniędzy na leczenie zostanie po-
mniejszona o te środki, tak? Musi zostać, bo jeżeli mamy 
określoną kwotę na leczenie, a ta kwota jest konsekwencją 
przekazywanych składek, to musi nastąpić pomniejszenie 
tej kwoty na profilaktykę z pieniędzy, które dotychczas były 
przeznaczone na leczenie chorych w szpitalach, w przy-
chodniach. I żebyśmy się rozumieli: akceptuję kierunek, 
który państwo przyjęliście, bo to jest bardzo dobry kieru-
nek, tylko chcę dopowiedzenia skutków państwa decyzji 
związanych z przyjęciem tej ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy jeszcze ktoś z pań i panów senatorów ma pytanie?
Proszę, pani senator Czudowska.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dostanie pani głos, ale najpierw senatorowie, dobrze? 

Proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Za panią senator Hatką powiem, że tej ustawy wszyscy 

oczekiwaliśmy. Mało tego, na posiedzeniach naszej komi-
sji przez prawie cztery lata wszystkim ją obiecywaliśmy 
i szkoda, że wchodzi tak późno, przed konsultacjami spo-
łecznymi, czy, jak to pani minister określiła, zewnętrznymi. 
Nie ma czasu nad nią porządnie popracować. Ale proszę 
mi wyjaśnić, dlaczego art. 21 wchodzi w życie dopiero 
z dniem 28 stycznia? Domyślam się, że chodzi o istnienie 
reklam, na przykład papierosów, bo jest to artykuł z tym 
związany. To jedna sprawa.

Może tego nie zauważyłam, ale czy ustawa ta zakła-
da ścisłą współpracę ministra i rządu z Krajową Radą 
Radiofonii i Telewizji? Szanowni Państwo, bez zakazu 
pewnych reklam tudzież pewnych programów telewizyj-
nych nigdy nie osiągniemy zdrowia publicznego, a w tej 
ustawie nie widzę zapisu o współpracy z Krajową Radą 
Radiofonii i Telewizji. W telewizji reklamowane są nie 
tylko piwo czy papierosy, lecz także chipsy. Obserwujemy 

właśnie na część związaną z profilaktyką i z promocją. 
A środki, które na te zadania są przeznaczone, znajdują 
się właśnie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Trzecie 
źródło to są środki z funduszy unijnych. Jak wspomnia-
łam, duża część tych środków jest przeznaczona właśnie 
na profilaktykę.

Padło pytanie, ile na jednego mieszkańca…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Może oddam głos panu…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę uprzejmie, Panie Dyrektorze.

Naczelnik Wydziału w Departamencie 
Budżetu, Finansów i Inwestycji 
w Ministerstwie Zdrowia 
Marcin Górski:
Marcin Górski, Ministerstwo Zdrowia.
Jeżeli założylibyśmy populację w wysokości trzy-

dziestu ośmiu i pół miliona, według danych GUS, to 
w przeliczeniu na obywatela byłyby dodatkowe środki 
w wysokości 3 zł 63 gr, należy jednak pamiętać, że tego 
się nie da w ten sposób przeliczyć, bo profilaktyka będzie 
skierowana do konkretnej grupy społeczeństwa, nie do 
wszystkich. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze, dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata 

Małecka-Libera: Jeszcze, Panie Przewodniczący.)
Jeszcze? Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Beata Małecka-Libera:
Padło jeszcze pytanie o liczbę osób zatrudnionych do 

realizacji tej ustawy. W ocenie skutków regulacji ujęto – 
i to zostało przyjęte przez Radę Ministrów – że docelowo 
będzie to dziesięć dodatkowych osób zatrudnionych do 
Departamentu Zdrowia Publicznego…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Słucham?
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Nie, nie, proszę 

bardzo.)
…Które wzmocnią pracę Departamentu Zdrowia 

Publicznego. Jak państwo zauważyliście, zadań dotyczą-
cych zdrowia publicznego jest coraz więcej. Weźmy cho-
ciażby ostatnie wydarzenia związane na przykład z dopa-
laczami. Niewątpliwie departament będzie powiększany, 
uwzględniono tu dziesięć osób.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pani senator Hatka. Proszę bardzo.
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Jeżeli zaś w Narodowym Funduszu Zdrowia wzrosłyby 
finanse, to 0,5% tego wzrostu będzie przeznaczone na pro-
filaktykę, taki zapis proponujemy.

Następne pytanie pani senator dotyczyło… Nastąpiło 
niezrozumienie, Pani Senator. Ustawa o zdrowiu publicz-
nym była konsultowana bardzo szeroko, nawet na etapie 
pierwszego projektu, który zrodził się pod wpływem prac 
w Ministerstwie Zdrowia. Osobiście konsultowałam tę 
ustawę z różnymi środowiskami, zarówno z samorządow-
cami, jak i z organizacjami pozarządowymi czy w Izbie 
Lekarskiej. Poza tym, kiedy oficjalnie była już projektem 
Ministerstwa Zdrowia, była poddana miesięcznym kon-
sultacjom zewnętrznym. A ja mówiłam o Narodowym 
Programie Zdrowia, który jest rzeczywiście przed kon-
sultacjami, ale ten program nie będzie ustawą, tylko roz-
porządzeniem Rady Ministrów. Nie mogliśmy go poddać 
konsultacjom wcześniej, ponieważ zgodnie z prawem i z le-
gislacją możemy go konsultować dopiero wówczas, kiedy 
ustawa o zdrowiu publicznym jest na końcowym etapie 
procedowania, bo ta właśnie ustawa wprowadza w życie 
Narodowy Program Zdrowia.

Pytała pani również, Pani Senator, o art. 21 – dlaczego 
on wchodzi z opóźnieniem. Otóż dlatego, że Narodowy 
Program Zdrowia, w ramach celów strategicznych i ope-
racyjnych, jako jeden z ważniejszych programów wdraża 
także program tytoniowy. W tej chwili istnieje odrębny 
program pod nazwą Narodowy Program Ochrony przed 
Następstwami Palenia Tytoniu, który kończy się w 2018 r. 
Potem będzie kontynuowany i rozwijany w Narodowym 
Programie Zdrowia.

Teraz kwestia liczby członków rady i tego, czy nie po-
winno tam być również przedstawiciela Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. Szanowni Państwo, skład rady, która 
jest ciałem tylko doradczym, był bardzo kontrowersyjny. 
Wiele osób zgłaszało potrzebę bycia w tej radzie. Proszę 
jednak pamiętać – akurat szanownych państwa senatorów 
do tego nie muszę przekonywać – że zbyt liczne rady nie-
jednokrotnie bardzo trudno wypracowują jakieś stanowiska. 
Dlatego chcieliśmy, żeby były tu reprezentacje różnych 
grup i różnych poglądów, ale daliśmy również możliwość 
powstawania dodatkowych zespołów, które w razie po-
trzeby będziemy powoływać. Jeżeli pojawi się problem 
związany z reklamą – widzę ogromny problem tego typu, 
między innymi dotyczący suplementów diety – to pewnie 
zostanie powołany specjalny zespół doradczy, który będzie 
wypracowywał cały schemat postępowania.

A jeśli chodzi o reklamę jako taką, to chciałabym rów-
nież państwu przypomnieć, że była odrębnym przedmiotem 
dyskusji i nowelizacji ustawy o radiofonii, gdzie ten temat 
również się pojawiał.

Pani senator podawała również przykład sklepików. 
Chciałabym się do tego odnieść, ponieważ to jest bardzo 
gorący temat od 1 września, od kiedy weszło w życie nowe 
rozporządzenie. Jest wiele różnych argumentów za i prze-
ciw. Uważam, że jest też trochę głosów świadczących o nie-
zrozumieniu tego rozporządzenia. Chciałabym jasno pod-
kreślić, że naszym celem było ograniczenie, ograniczenie 
i jeszcze raz ograniczenie nadmiaru soli, cukru i tłuszczy, 
a nie zabranianie tychże produktów. W związku z tym, że 
pojawiło się wiele głosów przeciwnych temu rozporządze-

teraz krach ustawy, też wadliwej, o dożywianiu dzieci 
w szkołach – sklepiki szkolne zbankrutowały, a dzieci 
kupują chipsy w okolicznych kioskach, bo to już nawet 
w kioskach sprzedają. Bez zakazu reklam adresowanych 
do dzieci – jakieś Kinder Bueno czy inne czekoladki, już 
pomijam psychologiczny aspekt tych reklam – nigdy nie bę-
dziemy mogli zrealizować dobrze tej ustawy. Bardzo proszę 
o dopowiedzenie, jak ustawodawca planuje współdziałać 
z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Jeszcze pan przewodniczący Gogacz. Proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Chciałbym zapytać panią minister, czy państwo, przy-

gotowując ten projekt, nie rozważaliście możliwości, żeby 
właśnie ta część projektu, jakim jest Narodowy Program 
Zdrowia, była w randze ustawy, dlatego że w tym programie 
są konkretne kwestie. Analogiczny Narodowy Program 
Zwalczania Chorób Nowotworowych to był program roz-
pisany na dziesięć lat, ograniczony w czasie, ale jednak 
w randze ustawy. Cele operacyjne, o których tu jest mowa, 
które zakłada Narodowy Program Zdrowia, w ramach usta-
wy też mogłyby się zmieścić i pięć lat to wcale nie jest 
przeszkoda, tym bardziej że pani minister wielokrotnie 
podkreśla – i w Sejmie też o tym mówiła – że cele ustawy 
o zdrowiu publicznym są dalekosiężne, to nie będzie się 
odbywało na cito, to są cele długoterminowe. Jeśli chodzi 
o cele operacyjne w ramach zdrowia publicznego, to ranga 
ustawy chyba byłaby bardzo ważna. W ustawie o zdrowiu 
publicznym są przeważnie generalia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę uprzejmie, Pani Minister.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Beata Małecka-Libera:
Dziękuję bardzo.
Pierwsza zadała pytanie pani senator Hatka: w jaki 

sposób ma wyglądać współpraca? My zakładamy, że ta 
współpraca będzie absolutnie partnerska. Minister zdro-
wia – czy ewentualnie powołany pełnomocnik do spraw 
zdrowia publicznego – i płatnik, czyli prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia, współpracują ze sobą, rozmawiają i wy-
tyczają pewne kierunki. Uspokajam jednak państwa, że 
nie założyliśmy – nigdzie nie jest to zapisane i nie jest 
to naszym celem – uszczuplenia środków z Narodowego 
Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne. To jest tylko 
innego rodzaju zmiana strukturalna dotycząca udzielania 
świadczeń w ramach pieniądzach, które są przeznaczone na 
poszczególne grupy. Znaczenie profilaktyki oraz promocji 
ma zostać zwiększone. Ale jeszcze raz podkreślam – nie 
zostaną zmniejszone pieniądze na świadczenia zdrowotne. 
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red bulle, frytki i chipsy. Bez zakazu reklam… Wiem, że to 
jest problem, bo narażamy się wielu lobby gospodarczym, 
ale o coś musimy walczyć. Nawet nie marzmy o tym, że 
bez zakazu reklam zmienimy nawyki społeczne. Ja w to 
nie wierzę. Jeżeli pani minister wierzy, to niech wierzy, 
wolno wierzyć.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Pani senator ma dużo racji w tym, co mówi – reklamy 

są nachalne. Z drugiej strony, proszę państwa, trzeba się 
uderzyć w piersi. Dawniej w każdym chyba polskim domu 
do obiadu robiło się kompot, do szpitala przynosiło się cho-
remu kompot. Teraz już tak nie ma. U kogo w domu robi 
się jeszcze kompoty? Teraz się idzie do sklepu… Wiem, 
wiem, u państwa są kompoty, u mnie też, ale wiecie, o czym 
mówię – chodzi mi o to, że te nawyki wynosi się z domu. 
Zdecydowanie podpisuję się pod tym, co mówi pani senator 
– coś z tymi reklamami trzeba zrobić, bo dają pieniądze, 
ale potem leczenie dzieci otyłych, chorych na cukrzycę itd., 
itd., też jest dużym problemem. To jest wyzwanie dla nas 
wszystkich. Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z pań i panów senatorów chciałby jeszcze 
zabrać głos?

Jeszcze pani minister, proszę bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Beata Małecka-Libera:
Również podpisuję się pod tym, że reklama pewnego ro-

dzaju produktów czy wyrobów – na przykład suplementów 
diety – powinna być przedmiotem kolejnej naszej dyskusji 
i uregulowań. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na to, że 
została przyjęta przez nadawców i producentów samoregu-
lacja, która to ograniczyła reklamę, szczególnie w czasie, 
kiedy są transmitowane programy dla dzieci. Będziemy 
się temu przyglądać. Będzie to na pewno zadanie, które 
Komisja Zdrowia podejmie na kolejnych posiedzeniach, 
już pewnie w nowym parlamencie. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Pani się zgłaszała – proszę o przedstawianie się.

Główny Specjalista 
w Wydziale Polityki Społecznej, 
Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia 
w Centrali Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych 
Renata Górna:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowna Pani Minister! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo Senatorowie!
Renata Górna, reprezentuję Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych, jedną z central, która zrzesza mię-
dzy innymi wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

niu, wczoraj odbyła się długa konferencja, w której uczest-
niczyli nasi pracownicy oraz eksperci z Instytutu Żywności 
i Żywienia. Na spotkaniu byli dziennikarze, którzy zadawali 
wiele różnych pytań. Była mowa o tym, o czym wspomi-
nała pani senator, że dzieci nie kupują w sklepikach, tylko 
wybiegają na drugą stronę ulicy, kupują w sklepie obok. 
Tak, to prawda, tak jest. Ale naszym celem jest eduka-
cja zdrowotna, a edukacja wymaga niestety nieco czasu. 
Jeśli chcemy zmienić pewne nawyki żywieniowe dzieci, 
to musimy postępować powoli, robić drobne kroki. To, czy 
mama chce dziecku dać batonik do szkoły, czy nie, to jest 
jej wybór, ale szkoła jest takim miejscem, gdzie oprócz 
nauki matematyki czy historii należy dziecko edukować 
w kwestiach zachowania, diety, aktywności. I to są wy-
zwania, które sobie postawiliśmy.

Jeśli chodzi o sklepiki, to kolejne takie spotkanie – tym 
razem z wytwórcami i z producentami żywności, z oso-
bami, które prowadzą sklepiki, jak również z tymi, które 
prowadzą zbiorowe żywienie – odbędzie się w następnym 
tygodniu. Przygotujemy projekty, poradniki, które prze-
znaczymy również dla osób prowadzących takie zbiorowe 
żywienie, żeby im ułatwić wykonywanie tych zadań. Ale 
jak każda zmiana dość ważna i fundamentalna, także i ta 
wprowadza wiele zamieszania. Uważamy jednak, że droga 
i kierunek są absolutnie słuszne.

Pan senator pytał, dlaczego Narodowy Program Zdrowia 
nie jest ustawą. Panie Senatorze, dlatego, że on musi być 
zmieniany i poddawany ewaluacji. Gdyby ten program był 
ustawą, musielibyśmy w trakcie tych pięciu lat ustawicz-
nie go nowelizować, co byłoby zdecydowanie trudne. On 
zresztą nigdy nie był ustawą, był uchwałą Rady Ministrów, 
a teraz będzie to w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. 
Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Pani Minister.
A swoją drogą, jak dziecko wychodzi w czasie zajęć 

ze szkoły, to kto ponosi za nie odpowiedzialność? Szkoła, 
prawda? A przecież były doniesienia, że dzieci biegały na 
stację benzynową po chipsy. Jakie są nawyki żywieniowe 
tych dzieci, skoro nie wytrzymają bez chipsów czterech 
godzin, tylko biegną po nie na stację benzynową? Zatem 
nauka i edukacja jest podstawową drogą, to jest obowiązek 
nas wszystkich, rodziców, a pewnie i dziadków.

Jeszcze pani senator Czudowska. Proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Chciałabym coś dopowiedzieć. Edukacja jest bardzo 

ważna i nie trzeba nas do tego przekonywać. Chodzi 
i o książki, i nauczycieli, i dom. Ale, Szanowni Państwo, 
nie możemy nie zauważać siły i potęgi mediów oddziaływa-
jących zwłaszcza na małe dzieci, które jeszcze do końca nie 
potrafią zrozumieć, co jest dobre, a co złe. Weźmy nachalne 
reklamy napojów typu coca-cola i wszystkich innych dosła-
dzanych. Jestem tym przerażona. Czasem jadę do pracy na 
8.00 i widzę dzieci przy sklepikach, każde z litrową butelką 
coca-coli w ręku. To przecież jest dramat. Ile to jest kalorii? 
Nie śpią, korzystają z internetu do późna w nocy, potem są 
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Pozwolę sobie jeszcze użyć argumentu merytoryczne-
go, bo być może państwo uznają, że argument o dialogu 
i otwarciu na poziomie krajowym jest nie do końca trafiony. 
Oczywiście jesteśmy w wielu ciałach społecznych, w wielu 
różnych strukturach na poziomie…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
To już na zakończenie… W różnych ministerstwach 

mamy prawo wypowiadania się w imieniu pracowników. 
Wydaje nam się, że danie tu zielonego światła i poszerzenie 
o tę poprawkę byłoby wskazane. My tę poprawkę zgłasza-
liśmy na etapie sprawozdania podkomisji 4 sierpnia…

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Bardzo proszę 
o esencję i…)

Przeczytam poprawkę.
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Bardzo proszę.)
Jednak nie została ona ujęta w drugim czytaniu. 

Poprawka jest następująca: w art. 7 ust. 1 pkt 15 zamiast 
obecnego zapisu „nie więcej niż dwóch przedstawicieli re-
prezentatywnych organizacji pracodawców” proponujemy 
zapis „po jednym przedstawicielu każdej z reprezentatyw-
nych organizacji związkowych i każdej z reprezentatyw-
nych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych in-
stytucjach dialogu”. Chodzi o siedem dodatkowych osób.

Mam tę poprawkę przygotowaną na piśmie, gdyby 
państwo senatorowie uznali ją za zasadną, to wnosiłabym 
o jej przyjęcie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękujemy pani bardzo.
Czy ktoś z pań i panów senatorów chciałby jeszcze 

zabrać głos? Nie.
Poproszę teraz panią magister z Biura Legislacyjnego 

o opinię.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Dziękuję bardzo.
Wrócę jeszcze do przedmiotu ustawy określonego w ty-

tule. Pani minister dosyć szeroko przedstawiła te kwestie 
i jest to dla mnie, dla Biura Legislacyjnego, zrozumiałe, że 
jest definicja zdrowia publicznego, tyle że nie zdecydowano 
się na zamieszczanie jej w ustawie. To, co zostało wpro-
wadzone w art. 1 w ust. 2, jeśli w ogóle można mówić tu 
o definicji, jest odpowiedzią na zarzuty o niejasności tego 
pojęcia. Z punktu widzenia legislacyjnego ten ustęp nie jest 
trafny, jest niezręczny i właściwie niewiele wnosi do ustawy. 
Jeśli bowiem w ust. 1 jest mowa o tym, że ustawa określa 
zadania z zakresu zdrowia publicznego, a potem jest ust. 2 
i art. 2, czyli wprowadzenie do wyliczenia, to właściwie daje 
to trochę takie ignotum per ignotum, czyli: zadania z zakresu 
zadań zdrowia publicznego, jeśli by chcieć przyłożyć ten 
szablon dosłownie. Naszym zdaniem najlepiej byłoby zre-
zygnować z tego ust. 2 w art. 1, a w art. 2 po prostu określić 
wprowadzenie do wyliczenia w taki sposób, który przystaje 
do tego, co mówiła pani minister; albo ewentualnie zmienić 
tytuł na „o ochronie zdrowia publicznego” i konsekwentnie 
postąpić w dalszych przepisach.

Pozwoliłam sobie zabrać głos właściwie w dwóch zasad-
niczych kwestiach. Najpierw odniosę się do kwestii ogólnej, 
czyli oceny całej ustawy, a potem do konkretnej poprawki.

Jeżeli chodzi o uchwaloną ustawę, o tryb konsulta-
cji, to podpisujemy się obiema rękami pod słowami pani 
minister. Rzeczywiście jest to ustawa bardzo pożądana, 
bardzo oczekiwana przez środowisko. Potwierdzamy, że 
była ona bardzo szeroko konsultowana. Mało tego, na 
etapie konsultacji społecznych bardzo wiele uwag – za co 
składamy podziękowania na ręce pani minister – zostało 
uwzględnionych. Między innymi z mojego środowiska 
pochodziła uwaga, która dotyczyła pierwotnego projektu. 
Mianowicie był powoływany odrębny fundusz zdrowia 
publicznego, a nam się wydawało, że finansowanie i całe 
oprzyrządowanie finansowania ustawy jest bardzo pożą-
dane, niemniej jednak powoływanie kolejnego funduszu 
w naszej ocenie nie było zbyt trafione. W tej ustawie tego 
elementu nie ma i to jest jeden z przykładów, że projekt był 
poddawany rzeczywiście trzydziestodniowym, porządnym, 
terminowym konsultacjom.

Nie będę wymieniała tych elementów, o których mówiła 
pani minister, powiem tylko, że jest konieczne stworzenie 
takiego strategicznego Narodowego Programu Zdrowia na 
kilka lat, który wyznacza priorytety między innymi w kon-
tekście starzejącego się społeczeństwa, polityki senioralnej, 
rangi pełnomocnika, koordynacji tych działań horyzontal-
nych, pionowych. To jest niekwestionowane. Taka ustawa 
ramowa, która wyznacza zadania władz publicznych, która 
jest taką konstytucją, o której się od wielu lat mówiło, jest 
jak najbardziej oczekiwana. dajemy tu zielone światło.

Teraz pozwolę sobie zgłosić jedną konkretną poprawkę. 
Wiem, że niestety zostało jeszcze jedno posiedzenie Sejmu, 
ale być może państwo senatorowie ją uznają, prosiłabym 
o rozważenie jej zasadności. Poprawka dotyczy pewnego 
elementu, o którym już pani minister mówiła, w wypo-
wiedziach też to padło – mianowicie chodzi o skład Rady 
do spraw Zdrowia Publicznego. My, jako organizacje pra-
cowników, jako reprezentatywne organizacje związkowe, 
zostaliśmy w tej radzie pominięci. W art. 7 w ust. 1 pkt 15 
– jeżeli państwo senatorowie byliby uprzejmi tam spojrzeć 
– jest zapis, że zostały uwzględnione tylko reprezentatywne 
organizacje pracodawców. Już nie będę komentowała tego 
zapisu, bo tam jest nie więcej niż dwóch przedstawicieli 
reprezentatywnych organizacji pracodawców. A są cztery 
reprezentatywne organizacje pracodawców, ale nie chcę 
się wypowiadać za to środowisko. Naszemu środowisku 
pracowniczemu wydaje się, że w sytuacji, kiedy jest nowe 
otwarcie Rady Dialogu Społecznego, kiedy prezydent pod-
pisał ustawę, która weszła w życie kilka dni temu i będą 
kontynuowane posiedzenia komisji trójstronnej, ważne 
jest stworzenie dobrego klimatu. Pani minister użyła ar-
gumentu, że rada do spraw zdrowia nie powinna być tak 
poszerzana, nie powinna mieć wielu członków, bo trudno 
będzie coś uzgodnić. Niemniej jednak w naszej ocenie 
poszerzenie jej o reprezentację organizacji związkowych – 
a de facto chodzi o trzy osoby, bo są trzy reprezentatywne 
organizacje związkowe i cztery reprezentatywne organi-
zacje pracodawców – w kontekście rozpoczęcia nowego 
dialogu stworzyłoby taki, powiedziałabym, dobry klimat, 
nie dzieliłoby pracodawców i związków zawodowych.
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Teraz odpowiem na pytanie pani mecenas. Chciałabym 
się ustosunkować przede wszystkim do tytułu. Szanowna 
Pani Mecenas, otóż bardzo intensywnie dyskutowaliśmy nad 
tym, jak ma brzmieć tytuł i jak mają zostać zapisane zadania 
z zakresu zdrowia publicznego. Jest to bardzo szeroki temat. 
Opieraliśmy się przede wszystkim na regulacjach europej-
skich i zaleceniach WHO, które między innymi wskazuje 
na obszary z zakresu zdrowia publicznego. Zgodnie z tymi 
wytycznymi powstał ten zakres. Co do samego tytułu, to 
nie możemy się zgodzić, żeby brzmiał „o ochronie zdrowia 
publicznego”, ponieważ zdrowie publiczne jest procesem, 
który ulega różnym modyfikacjom i zmianom, a nie jest to 
stan obecny. Jeżeli zapisalibyśmy to jako ochronę, to wtedy 
dokładnie odnosilibyśmy się do stanu obecnego. Chcemy 
to modyfikować. Chodzi o ewaluację, którą jasno określa 
właśnie ta definicja i tytuł „o zdrowiu publicznym”.

Jeśli chodzi o szczegóły, które pani mecenas podno-
si, to bardzo uprzejmie proszę panią dyrektor z wydziału 
prawnego o zabranie głosu na ten temat.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę uprzejmie, Pani Mecenas.

Główny Specjalista 
w Departamencie Zdrowia Publicznego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Maria Tyszko:
Odnosząc się do poprawki dotyczącej określenia 

Narodowego Programu Zdrowia jako dokumentu, to wy-
daje nam się, że ta sprawa jest czysto redakcyjna i nie 
budzi żadnych wątpliwości zarówno merytorycznych, jak 
i prawnych. W art. 9 w ust. 1 wskazano, że narodowy 
program jest dokumentem, a w ust. 2 doprecyzowano, że 
ten dokument ma formę rozporządzenia, i zostało wpisane 
upoważnienie ustawowe do wydania tego rozporządze-
nia. Tak więc wydaje nam się, że ani w aspekcie mery-
torycznym, ani prawnym wyraz „dokument” nie budzi 
żadnych problemów i wątpliwości. Proponujemy pozosta-
wić to bez zmian. Jest to dopowiedzenie dotyczące formy 
Narodowego Programu Zdrowia.

Jeśli chodzi o art. 17 i zawartą tam klauzulę dotyczącą 
odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia, to faktycz-
nie jest ona odniesieniem do art. 233 §6 kodeksu karnego 
i jest zgodna z formułą występującą często na przestrzeni 
kilku lat w innych przepisach ustaw. Zgodnie z §6, przepis 
art. 236 dotyczący odpowiedzialności za składanie fałszy-
wych zeznań rozciąga się również na składanie fałszy-
wych oświadczeń. Ten przepis został tak zredagowany, 
ponieważ to rozciągnięcie odpowiedzialności odnosi się 
do składania fałszywych zeznań. W kolejnym zdaniu tego 
przepisu wskazano, że w oświadczeniu zawiera się informa-
cję i klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywego oświadczenia, bo składający 
oświadczenie wpisuje tam, że jest świadomy odpowie-
dzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Nie wydaje nam się zatem, aby ta formuła, która została 
przyjęta i odpowiada przepisom, które są w innych aktach 
rangi ustawowej, była zła. Dziękuję.

Druga sprawa. Narodowy Plan Zdrowia jest dokumen-
tem. Nie ma potrzeby pisać w art. 9 w ust. 1, że to jest 
dokument – skoro ma formę rozporządzenia, niewątpli-
wie musi być dokumentem. Poza tym chodzi też o art. 17 
ust. 4: odpowiedzialność za fałszywe oświadczenia. To jest 
taka matryca, która jest wykorzystywana w przepisach od 
dawna, ale to nie jest dobra praktyka, ponieważ ta odpowie-
dzialność dotyczy odpowiedzialności karnej za fałszywe 
oświadczenia, a nie zeznania, a mówi o tym art. 233 §6 
kodeksu karnego. Nie po raz pierwszy zwracamy uwagę 
na tę kwestię.

Chciałabym też odnieść się – w formie pytania – do 
art. 20, do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ta 
kwestia budziła wiele kontrowersji w Sejmie, ale chodzi mi 
o materię legislacyjną. Chciałabym wyrazić zaniepokojenie 
odnośnie do dokonanej zmiany w art. 20 ustawy, który od-
nosi się do art. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 
Otóż art. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zawiera 
otwarty katalog zadań. W Sejmie rozdzielono zadania wska-
zane w art. 2 w ust. 1 na realizowane w ramach Narodowego 
Programu Zdrowia, a zadania wskazane w tych dwóch ko-
lejnych punktach – na realizowane w ramach Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. A ponieważ 
to są kwestie otwarcie wskazane w ustawie o ochronie 
zdrowia psychicznego, jak więc to będzie się przekładało 
na Narodowy Program Zdrowia i na Narodowy Program 
Ochrony Zdrowia Psychicznego? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Magister.
Czy pani minister chciałaby się ustosunkować do uwag 

naszego biura?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Beata Małecka-Libera:
Tak, oczywiście, dziękuję bardzo, Panie Przewod-

niczący.
Ale najpierw chciałabym odpowiedzieć pani, która 

zgłasza tę poprawkę…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Krótko. Dialog ze związkami jest dla nas ogromnie 

ważny i on jest regulowany w różny sposób, między innymi 
ustawą o dialogu, która została przyjęta. Ten temat również 
był szeroko dyskutowany na posiedzeniu Komisji Zdrowia. 
Posłowie nie przyjęli zgłoszonej poprawki, ponieważ w ra-
dzie przy ministrze zdrowia, która została zaproponowana, 
znalazły się te dwie osoby, które reprezentują pracodaw-
ców, a to są eksperci, którzy będą w przyszłości pracować 
nad zagadnieniami dotyczącymi medycyny pracy. Nie ma 
żadnej przeszkody ku temu, żeby w chwili, kiedy ten temat 
będzie podnoszony w ramach ustawy czy też Narodowego 
Programu Zdrowia, powołać specjalny zespół do spraw 
aktywizacji osób pracujących. Jeżeli będzie taka potrzeba, 
to zarówno pracodawcy, jak i strona związkowa będą mo-
gli w tym zespole pracować. Ze względu na to, że liczba 
osób w radzie jest ogromna, ograniczyliśmy ją, ale to jest 
wyłącznie taki powód.
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ze stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, 
a także aby zapewniły komplementarność wobec rozpo-
rządzenia i wypełniły istniejące luki.

Dzięki nowej ustawie o produktach biobójczych możliwe 
jest prawidłowe stosowanie przepisów na poszczególnych 
etapach udostępniania na rynku i stosowania produktów 
biobójczych oraz stosowanie dotychczasowego systemu 
udostępniania na rynku produktów biobójczych w okresie 
przejściowym, przewidzianym do końca 2024 r., kiedy to 
planowane jest zakończenie programu przeglądu substancji 
czynnych stosowanych w produktach biobójczych.

Ponadto nowa ustawa wskazuje instytucje odpowie-
dzialne za nadzór nad przestrzeganiem jej przepisów oraz 
przepisów samego rozporządzenia nr 528/2012 oraz usta-
nawia przepisy karne związane z penalizacją czynów pole-
gających na udostępnieniu na rynku produktu biobójczego 
bez pozwolenia albo zezwolenia.

Projekt ustawy zawiera regulacje dotyczące opłat, które 
zostaną dostosowane do procedur przewidzianych w roz-
porządzeniu, przy czym opłaty za najczęściej realizowane 
procedury rejestracyjne i porejestracyjne, czyli wydawanie 
pozwoleń na obrót produktem biobójczym w okresie przej-
ściowym oraz opłaty za dokonanie zmiany w istniejącym 
pozwoleniu na obrót, nie zostaną zmienione.

Przedkładana nowa ustawa o produktach biobójczych 
nie wprowadza radykalnych zmian w funkcjonującym 
systemie udostępniania produktów biobójczych na ryn-
ku polskim, a jedynie przyczynia się do jego stabilizacji 
i ugruntowania. Można także oczekiwać, iż wywrze ona 
pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
branży biocydowej, ze względu na uporządkowanie prze-
pisów regulujących udostępnianie produktów biobójczych 
na rynku polskim, przez co staną się one bardziej jasne 
i jednoznaczne. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Pani Minister.
Czy panie i panowie senatorowie mają pytania do pani 

minister? Nie.
Zatem proszę panią magister o przedstawienie opinii 

Biura Legislacyjnego.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Dziękuję bardzo.
Aldona Figura, Biuro Legislacyjne.
Szanowni Państwo!
Jak zostało wskazane w opinii, ustawa nie budzi zasad-

niczych zastrzeżeń legislacyjnych, ale pojawiło się w niej 
kilka błędów i w związku z tym Biuro Legislacyjne przed-
stawiło propozycję poprawek.

Pierwsza poprawka dotyczy art. 5. W art. 5 użyto spój-
nika „oraz” pomiędzy zezwoleniem na handel równoległy 
i pozwoleniem na obrót. Takie zastosowanie spójnika może 
powodować wątpliwości interpretacyjne co do tego, kie-
dy może być na rynku udostępniony i stosowany produkt 
biobójczy. Czy powinno być wydane pozwolenie na obrót 
równolegle z zezwoleniem na obrót? To oczywiście jest 

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Szanowni Państwo, zatem stawiam wniosek o przyjęcie 

ustawy o zdrowiu publicznym bez poprawek.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem ustawy 

o zdrowiu publicznym bez poprawek? (3)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Ustawa została przyjęta.
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa senatorów chciałby być sprawozdawcą 

tej ustawy? 
Może pan przewodniczący Gogacz? Nie ma głosów 

sprzeciwu.
Dziękuję.
Dziękuję pani minister, dziękuję wszystkim…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata 

Małecka-Libera: Dziękuję bardzo.)
…państwu za obecność, dziękuję pani magister.
Zakończyliśmy pracę nad tym punktem.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, to chciałbym, 

żebyśmy – ze względu na obecność pani minister Beaty 
Małeckiej-Libery – przeszli do rozpatrzenia ustawy o pro-
duktach biobójczych, bo to jest w kompetencjach pani 
minister.

Witam po raz drugi panią magister z naszego Biura 
Legislacyjnego.

Proszę uprzejmie, Pani Minister.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Beata Małecka-Libera:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiana nowa ustawa o produktach biobój-

czych ma na celu przede wszystkim uporządkowanie 
i harmonizację obowiązujących przepisów prawnych, 
które dotyczą obrotu produktami biobójczymi na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 września 2013 r. w Polsce, 
podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, stosuje się bezpośrednio przepisy rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 
z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku 
i stosowania produktów biobójczych. Rozporządzenie 
nr 528/2012 zastąpiło uprzednio obowiązującą dyrektywę 
nr 98/8/WE, której transpozycją na grunt prawa polskie-
go jest obecnie obowiązująca ustawa z dnia 13 września 
2002 r. o produktach biobójczych. Zapisami tego rozporzą-
dzenia wprowadzono wiele nowych, szczegółowych ure-
gulowań odnośnie do procedur rejestracyjnych dla produk-
tów biobójczych, jednak przepisy te nie pokryły w całości 
uregulowań zawartych w dotychczasowej ustawie. Istnieje 
zatem konieczność zmiany ustawy oraz jej doprecyzowa-
nia w taki sposób, aby jej zapisy uszczegółowiały drogi 
realizacji postanowień przedmiotowego rozporządzenia 
nr 528/2012 poprzez zapewnienie jej zgodności z funkcjo-
nującymi rozwiązaniami wynikającymi przede wszystkim 
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Analogiczna sytuacja jest z art. 50. Naszym zdaniem 
również ten przepis nie budzi wątpliwości, chociaż być 
może mógłby on zostać poprawiony. Jeżeli jednak pozo-
stanie w obecnym brzmieniu, to naprawdę nie będzie to 
budziło wątpliwości wśród adresatów projektu.

Naszym zdaniem te poprawki nie są konieczne. Dziękuję 
uprzejmie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Mecenasie, jestem w stanie zrozumieć, że na 

pewne ułomności można przymknąć oko, ale, jak zrozu-
miałem, pani mecenas podała, że jakiś skrót instytucji jest 
fałszywy. Czy pan mógłby się do tego ustosunkować? Nie 
powinno być tak, że wymieniamy instytucję, której nie ma. 
Może pan to wyjaśnić?

Główny Specjalista 
w Departamencie Prawnym 
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Ziółkowski:
Już tłumaczę. W pkcie 7 w art. 4 ustawy o Urzędzie 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wymieniane są różne instytucje. 
Jest wymieniona pełna nazwa i dodatkowo stosuje się skró-
ty w nawiasie. Tak naprawdę wymieniono prawidłowo 
nazwę instytucji, a jedynie w skrócie pojawiła się literów-
ka. Ale nie zmienia to absolutnie znaczenia, gdyż nazwa 
tej instytucji jest prawidłowa – Europejski Dyrektoriat do 
spraw Jakości Leków. Tylko skrót tej instytucji został poda-
ny mylnie, jest tam litera „o” zamiast „q”. Ale nazwa tego 
dyrektoriatu jest podana w pełnym brzmieniu, prawidłowo, 
zatem nie będzie budziło wątpliwości, o jaką instytucję 
chodzi. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Nie zgadzam się z panem. Jeżeli podamy skrót WHO, 

a potem napiszemy, że jest to organizacja nie zdrowia, 
a rolnictwa, to są to dwie różne sprawy.

Przychylam się do opinii Biura Legislacyjnego.
Pani Minister, wydaje mi się, że powinniśmy zachować 

minimum porządku w tych sprawach. Przecież to niczego 
nie zmieni, Sejm zdąży jeszcze to zrobić. Jakie jest państwa 
zdanie? Uważam, że należy zwracać na to uwagę.

Proszę, pan senator Piechota.

Senator Leszek Piechota:
Panie Przewodniczący, rola Senatu jest jednoznaczna 

– ma dbać o jakość prawa wychodzącego z parlamentu. 
W pełni przychylam się do stanowiska pana przewodni-
czącego. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

w wbrew woli ustawodawcy, ale taka interpretacja może 
się pojawić, jest to po prostu błąd legislacyjny i dlatego 
zaproponowaliśmy stosowną poprawkę.

Następna poprawka dotyczy art. 3. Chodzi o niedostoso-
wanie fragmentu zdania pod względem gramatycznym – tu 
też mamy stosowną poprawkę.

I taka sama poprawka dotyczy art. 50. Tu dodatko-
wo jeszcze, oprócz niedostosowania formy gramatycz-
nej fragmentu zdania, pojawił się nieprawidłowy skrót 
nazwy instytucji. Zostało to uwzględnione w poprawce. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Pani Magister.
Czy pani minister byłaby uprzejma ustosunkować się 

do poprawek pani mecenas?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Beata Małecka-Libera:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ to są poprawki legislacyjne, to bardzo pro-

szę, Panie Przewodniczący, aby nasi prawnicy mogli za-
brać głos.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę uprzejmie, kto z państwa?

Główny Specjalista 
w Departamencie Prawnym 
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Ziółkowski:
Dzień dobry.
Maciej Ziółkowski, Ministerstwo Zdrowia.
Szanowni Państwo!
Niektóre z tych poprawek można uznać za poprawne 

pod względem językowym i ze względu na czystość języ-
kową forma zaproponowana przez panią mecenas może 
byłaby bardziej prawidłowa, ale w naszej ocenie są to po-
prawki, które w żaden sposób nie wpłyną na rozumienie 
przepisów ustawowych ani tego, w jaki sposób ta ustawa 
ma być wykonywana.

Spójrzmy na poprawkę dotyczącą art. 5. Artykuł ten 
mówi o tym, że na rynku mogą być udostępniane produkty 
biobójcze, które mają wydane pozwolenia i zezwolenia 
na handel równoległy; i są to zezwolenia wydawane na 
podstawy rozporządzenia nr 528. Ten przepis mówi rów-
nież o tym, że mogą być udostępniane także te produkty, 
które mają wydane pozwolenia na podstawie przepisów 
niniejszej ustawy. Naszym zdaniem konstrukcja art. 5 jest 
prawidłowa.

Jeżeli chodzi o poprawkę dotyczącą art. 34, to, jak już 
powiedziałem, jest to poprawka wyłącznie o charakterze 
językowo-gramatycznym. Naszym zdaniem niezależnie od 
tego, czy taką zmianę wprowadzimy, czy nie, przepis nie 
będzie budził najdrobniejszych wątpliwości.
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Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach medycznych ma 
za zadanie przede wszystkim implementację prawa unijne-
go do polskiego porządku prawnego, a głównie usprawnie-
nie procesów… Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to tak 
skrótowo wprowadzę Wysoką Komisję w te zmiany, które 
wprowadza ustawa. 

Po pierwsze, chodzi o wdrożenie unijnych przepisów 
dotyczących organu, który przekazuje informacje do eu-
ropejskiej bazy danych o wyrobach medycznych, czyli tej 
bazy Eudamed, zgodnie z obowiązującą decyzją Komisji. 

Po drugie, o wdrożenie przepisów dotyczących wy-
robów produkowanych z wykorzystaniem tkanek pocho-
dzenia zwierzęcego, w związku z uchyleniem dyrektywy 
Komisji z 2003 r. i zastąpieniem jej w sierpniu 2012 r. 
rozporządzeniem w zakresie szczególnych wymagań, odno-
szących się do wymagań ustanowionych w innych dyrekty-
wach dla aktywnych wyrobów medycznych, do implantacji 
wyrobów medycznych produkowanych z wykorzystaniem 
tkanek pochodzenia zwierzęcego.

Po trzecie, chodzi o wyznaczenie i nadzorowanie jed-
nostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy dotyczącej 
aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, co wy-
nika ze zmiany aktualnych europejskich przepisów norma-
tywnych w tym zakresie. 

Warto zauważyć, że ustawa ta wprowadza także zmia-
ny deregulacyjne ułatwiające funkcjonowanie podmiotów 
gospodarczych, w tym zmiany dotyczące ciężkich, niepożą-
danych zdarzeń i informowania o zdarzeniach, które mogą 
wpływać na bezpieczeństwo uczestników badania klinicz-
nego, w języku angielskim i drogą elektroniczną, co jest 
bardzo istotne, ponieważ rynek wyrobów medycznych jest 
głównie rynkiem anglojęzycznym. Paradoksalnie można 
wręcz zauważyć, że niektóre pojęcia stosowane w obrocie 
praktycznym nie znajdują swojego tłumaczenia w języku 
polskim, zatem umożliwienie komunikacji w języku angiel-
skim ma fundamentalne znaczenia, jeśli chodzi o poprawę 
jakości komunikacji i precyzję przekazu.

Ułatwiono też wprowadzanie do obrotu produktów, 
wyrobów wykonanych na zamówienie i do diagnostyki 
in vitro, w związku z rezygnacją z umieszczania danych 
pacjentów we wzorze oznakowania albo podawania kodów 
według globalnej nomenklatury, co ułatwia wydawanie 
tych produktów.

Zrezygnowano też z wymogu dołączania odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji 
działalności gospodarczej przy zgłoszeniach wyrobów me-
dycznych; uchylono to na podstawie odpowiednich zmian 
w ustawie.

To są te główne zmiany, które wprowadza ustawa.
Oddaję się do dyspozycji Wysokiej Komisji, licząc na 

dyskusję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Czy państwo senatorowie chcieliby zabrać głos w tej 

sprawie? Nie.
Zatem poproszę panią magister o stanowisko Biura 

Legislacyjnego.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Beata Małecka-Libera:
Panie Przewodniczący, cóż mogę powiedzieć? Mogę 

tylko poddać tę wątpliwość pod osąd Wysokiego Senatu.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, uważam, że jeżeli już decydujemy 

się na tę poprawkę, o której pani mecenas była uprzejma 
powiedzieć, to powinniśmy ją jakoś skorelować z resztą. 
Nie można tu mówić o błędach literowych, bo to jest ustawa 
i powinniśmy dbać o jej poprawność. Proponowałbym, że-
byśmy przedyskutowali te poprawki, a ja postawię wniosek 
o przyjęcie tej ustawy z poprawkami.

Czy państwo chcielibyście, żebyśmy kolejno rozpa-
trywali te poprawki, czy też możemy od razu wszystkie je 
przyjąć? Możemy, Pani Mecenas? Zatem proponuję, żeby-
śmy te poprawki, które proponuje pani magister, przyjęli 
i potem przegłosujemy ustawę z tymi poprawkami.

Kto jest za przyjęciem ustaw proponowanych przez 
Biuro Legislacyjne…

(Głos z sali: Poprawek.)
Poprawek, tak, poprawek.
Kto jest za? (4)
Jednogłośnie za.
Wobec tego kto jest za przyjęciem ustawy o produktach 

biobójczych z przyjętymi poprawkami? (4) 
Jednogłośnie za.
Kto z państwa senatorów chciałby być sprawozdawcą tej 

ustawy? Może namówię panią senator, może pana senatora?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wobec tego produkty biobójcze biorę na siebie, dobrze?
Dziękuję uprzejmie, pani minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata 

Małecka-Libera: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję państwu, dziękuję również pani magister.
Witam pana ministra, pana doktora – że wymienię 

wszystkie tytuły – Igora Radziewicza-Winnickiego.
Panie Ministrze, teraz będzie krótka przerwa.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Szanowni Państwo, proszę bardzo o zajmowanie miejsc.
Teraz rozpatrzymy ustawę o zmianie ustawy o wyro-

bach medycznych oraz niektórych innych ustaw.
Jeszcze raz witam serdecznie pana ministra Igora 

Radziewicza-Winnickiego ze współpracownikami, witam 
panie i panów senatorów, ponownie witam panią magister.

Panie Ministrze, proszę uprzejmie o przedstawienie 
nam meritum sprawy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
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Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos? 

Nie.
Wobec tego stawiam wniosek o przyjęcie bez poprawek 

ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz 
niektórych innych ustaw.

Kto jest za? (2)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ustawa została zaopiniowana po-

zytywnie.
Kto chciałby być sprawozdawcą?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Może poproszę panią senator Hatkę, bo tak…
(Senator Helena Hatka: Nie będzie mnie, będę 

w Strasburgu…)
Aha, czyli nie ma pani…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Szanowni Państwo, zatem znów biorę ten obowią-

zek na siebie, jeśli nie ma głosów sprzeciwu. Dziękuję 
uprzejmie.

Szanowni Państwo, zamykam tę część posiedzenia.
Czy pan minister jest odpowiedzialny również za ko-

lejną?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Tak, tak.)
Zatem witam serdecznie panią magister, a z kolei pani 

magister serdecznie dziękuję. 
Przystępujemy do rozpatrzenia ustawy o zmianie usta-

wy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

Bardzo proszę pana ministra Igora Radziewicza- 
-Winnickiego o przedstawienie tych zmian. 

Chociaż może potrzebna jest chwilowa przerwa, bo 
państwo towarzyszący opuszczają pana ministra…

(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący, faktycznie nastąpiła mała 

roszada.
Tytułem wstępu powiem, że jest to tak naprawdę senacki 

projekt ustawy, który został przekazany do Sejmu. Na dal-
szym etapie prac została zdefiniowana populacja docelowa 
tych osób, które mają być objęte dodatkowym świadczeniem 
polegającym na zaopatrzeniu w leki, i uzupełniono art. 46 
ustawy o świadczeniach dotyczący żołnierzy zastępczej 
służby wojskowej, o których była mowa w art. 1 ustawy; to 
są te osoby, które otrzymały jednorazowe odszkodowania 
w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach 
pozyskiwania i wzbogacenia rud uranowych oraz osoby, 
które były zatrudniane przymusowo w kopalniach węgla, 
w kamieniołomach, zakładach rudy uranu, w batalionach 
budowlanych, w odniesieniu do których orzeczone zosta-

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Mam tylko jedną uwagę, która dotyczy przepisu karnego. 

Art. 1 pkt 58, to jest zmiana art. 92 – ta zmiana porządkuje, 
uzupełnia przepis karny. Przepis ten został uporządkowany, 
w moim przekonaniu, w taki sposób, aby objąć zakres tego 
uregulowania w wersji dotychczasowej, a także w części, 
w której odwołuje się do błędu, o którym mowa w art. 8. I 
tam nastąpiło wyraźne uzupełnienie. Przytoczyłam w opinii 
art. 8 ust. 1, gdyby ktoś z państwa chciał spojrzeć, zresztą 
oba ustępy. Materiały promocyjne i prezentacje… Mówiąc 
krótko, strona przedmiotowa to jest w prawie karnym coś 
takiego, co tłumaczy, co trzeba zrobić, żeby to zostało uzna-
ne za przestępstwo, na czym polega to działanie. I ta strona 
przedmiotowa została zmieniona, zmodyfikowana. Strona 
podmiotowa jest bardzo szeroko określona, bo to jest prze-
stępstwo powszechne. Jeśli nie użyto określenia w sposób 
szeroki, to znaczy, że może to popełnić każda osoba, która 
jest związana w jakiś sposób z tą dziedziną; w większy 
lub mniejszy sposób, bardziej ściśle czy też mniej ściśle. 
W moim przekonaniu przeoczono to, że modyfikacja art. 92 
zaproponowana w obu wymienionych ustępach powoduje, 
że ust. 3 jest zbędny. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Mecenas.
Bardzo proszę ministerstwo o ustosunkowanie się do…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Dziękuję za tę uwagę i poddaję ją pod dyskusję. W na-

szym rozumieniu ust. 1 i ust. 2 wyraźnie zawiera odesłanie 
do art. 8 ust. 1, a art. 8. ust. 1 mówi wprost o zabranianiu 
wprowadzania do obrotu, używania, dystrybuowania, do-
starczania i udostępniania wyrobów medycznych, których 
nazwy, oznakowania i instrukcje mogą wprowadzać w błąd 
co do właściwości działania. Z kolei ust. 3 kwestionowany 
przez panią mecenas dotyczy osób, które rozpowszechniają 
informacje o wyrobach, które mogę wprowadzać w błąd. 
Moim zdaniem ust. 1 i ust. 2 dotyczą dystrybutora albo 
podmiotu, który wprowadza do obrotu wyrób medycz-
ny, którego charakterystyka jest niezgodna z rzeczywistą, 
a ust. 3 dotyczy informacji na przykład wykorzystywa-
nych przez reklamy albo sytuacji, kiedy powiedzmy osoby 
starsze są zapraszane na spotkania prezentujące określone 
produkty, którym przypisywane są nieistniejące albo fał-
szywe wręcz właściwości. Zatem ta norma prawna ust. 3 
jest nieco szersza i, w moim przekonaniu, nie pokrywa się 
z ust. 2. Być może błędnie to interpretujemy, ale ustawa 
wyraźnie wskazuje, że złamanie normy z ust. 3 jest za-
grożone karą grzywny, a jeśli chodzi o ust. 1 i ust. 2, to 
występuje tu szerszy katalog kar, a mianowicie grzywna, 
kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
roku. W moim przekonaniu te zakresy nie pokrywają się 
w stu procentach.
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie 

mam kompetencji, żeby wypowiadać się na temat praktyki 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Przyjmuję tę uwagę i pozwolę sobie przekazać ją na piśmie 
prezesowi urzędu. Logiczne wydawałoby się – z uwagi na 
wiek tych osób i wiele ich chorób – żeby dochować wszel-
kiej staranności, by uniknąć konieczności ich osobistego sta-
wiennictwa w Warszawie. To jest logiczne. Proszę mi jednak 
wybaczyć, ale nie znam praktyki i procedur urzędu.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze, jest taki sygnał i byłoby dobrze, gdyby 

ministerstwo o to zadbało. Pana inicjatywa będzie bardzo 
dobrze przyjęta przez Senat …

(Głos z sali: Komisje lekarskie jeżdżą do domów…)
Wydaje mi się, że to będzie można załatwić drogą ko-

respondencyjną.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Panie Przewodniczący, zobowiązuję się do tego, że 

w duchu tej dyskusji oficjalne pismo ministra zdrowia prze-
każę do urzędu i poinformuję pana przewodniczącego…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Piechota. Proszę bardzo.

Senator Leszek Piechota:
Chciałbym odnieść się do wypowiedzi pana ministra, 

który wskazywał powody i przyczyny tego, że to tak długo 
trwało. Trzeba powiedzieć, że była procedowana… Nie 
ukrywam, że te przeszkody były piętrzone w Ministerstwie 
Zdrowia. Wskazywano po prostu brak środków na to, aby 
móc zaspokoić potrzeby tych kilku czy kilkunastu tysięcy 
– w zależności od oceny – osób, które utraciły zdrowie, 
poświęciły swoje życie na rzecz kraju. W latach pięćdzie-
siątych była to specjalna grupa docelowa, eksterminowa-
na po prostu przez ówczesny system, właśnie poprzez tę 
przymusową pracę w kopalniach czy to uranu, czy to węgla 
kamiennego, czy w kamieniołomach. Właściwie do dzisiaj 
nie ma zrozumienia, że z tego tytułu należy im się jakiekol-
wiek odszkodowanie. Widzę, że ta grupa docelowa została 
bardzo zmniejszona, do trzystu ileś osób. Mam wobec tego 
pytanie do pana ministra. Jeśli ta grupa została zidentyfi-
kowana i ten zapis mówi o inwalidztwie w odniesieniu 
do konkretnego przypadku, związanego z pracą w tych 
kopalniach, to czy to jest inwalidztwo jakiegoś stopnia, czy 
zostało to doprecyzowane? Proponowałbym, aby – skoro 
oni już zostali zidentyfikowani – te zaświadczenia zostały 
im wydane z urzędu…Chyba nawet złożę taką poprawkę. 
Chodzi o to, aby te osoby nie musiały osobiście przyjeż-

ło inwalidztwo będące następstwem tego przymusowego 
zatrudnienia. Zatem ta populacja jest dość jasno sprecyzo-
wana. Te prace trwały dość długo, co wynikało z koniecz-
ności określenia tej populacji i współpracy z instytucjami 
niebędącymi w kompetencji ministra zdrowia, które zajmu-
ją się kombatantami, osobami represjonowanymi, a także 
z trudności w określeniu wielkości tej populacji, w związ-
ku z zaginięciem dokumentów, brakiem danych. Dlatego 
niestety wypracowanie tych pojęć, które wprowadzono 
do art. 46 jako pkt 5 i 6, zajęło tyle czasu. Ostatecznie ta 
populacja – o czym Komisja Zdrowia Sejmu została poin-
formowana przez Urząd do Spraw Kombatantów  i Osób 
Represjonowanych – ma wynieść około trzystu czterdziestu 
osób. To jest ostateczny projekt, który wraca do Senatu 
z poprawkami sejmowymi. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Pan przewodniczący Gogacz ma pytanie. Proszę, Panie 

Przewodniczący.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Ministrze, chciałbym zapytać, ilu osób będzie 
dotyczyła ta ustawa? To pierwsze pytanie. A drugie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: Trzystu czterdziestu.)

Ilu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Trzystu czterdziestu.)
Aha, trzystu czterdziestu.
A po drugie, wymagany jest tu dokument, żeby zreali-

zować receptę. Proszę powiedzieć, jak to będzie wyglą-
dało. Czy osoba uprawniona będzie musiała pojechać do 
Warszawy, osobiście się stawić, pokazać? Czy to będzie 
wyglądało inaczej? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:

Dziękuję za to pytanie. Otóż na wniosek tej osoby urząd 
kombatantów będzie wydawał właściwe zaświadczenie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Tak, Panie Ministrze, ale pytanie brzmiało: czy ta osoba 
będzie musiała przyjeżdżać do Warszawy, czy też można 
to załatwić drogą korespondencyjną? To jest istotne dla 
schorowanych i startych ludzi.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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tego, żeby jechały do Warszawy i ponosiły koszty związane 
z załatwieniem tego problemu? Myślę, że niejedna z nich 
z tego przywileju po prostu zrezygnuje. Dziękuję bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: W toku dyskusji…)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Pan minister zadeklarował, że wystąpi do urzędu kom-

batantów o to, żeby można to było… Boję się, że jak będzie-
my teraz zgłaszać dodatkowe sprawy, Panie Senatorze… 
W zasadzie to koniec parlamentu w tej kadencji i chodzi 
o to, żeby ta ustawa nie przepadła, bo taki może być koniec 
i o to się martwię.

Senator Leszek Piechota:
Podobnie jest z poprawkami do poprzednich ustaw, 

a przecież jest jeszcze jedno posiedzenie Sejmu, prawda?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Ten projekt już był w Senacie, potem trafił do Sejmu, 

a teraz wraca do nas, bo to była senacka propozycja…
(Senator Leszek Piechota: Może wrócić, może wró-

cić…)
Nie wiem, jak to wygląda. Czy pani magister byłaby 

uprzejma powiedzieć, jaka jest kolej, jeśli chodzi o tę usta-
wę? Co byłoby z ewentualną poprawką?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W przypadku zgłoszenia poprawki, ustawa wraca do 

Sejmu, z tym że następne i ostatnie posiedzenie Sejmu, 
jeśli dobrze pamiętam, jest na początku października. To 
będzie ostatnie posiedzenie Sejmu.

(Głos z sali: Teoretycznie tak.)
Teoretycznie jest taka możliwość, ale nie mamy pew-

ności, że Sejm zajmie się tą ustawą.
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Ona może utknąć 

w komisji i wtedy będzie…)
Po prostu Sejm nie ma wyznaczonego terminu na roz-

patrywanie ustaw, które wracają do Sejmu z Senatu z pro-
pozycjami poprawek.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Magister.
Czy pan minister chciałby jeszcze coś dodać?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Tylko tyle, że w toku dyskusji w Sejmie – akurat nie 

ma dzisiaj z nami pana dyrektora Lisa z Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych – padła decyzja 
wynikająca z przepisów prawa regulujących kwestię funk-

dżać i jeszcze czekać na decyzję administracyjną doty-
czącą uznania ich praw do tych świadczeń. Prosiłbym też 
o doprecyzowanie rodzaju inwalidztwa… Każdy rodzaj? 
Pierwszy, drugi, trzeci stopień? Czy chodzi tylko o dookre-
ślenie rodzaju, stopnia? Jeśli te osoby są zidentyfikowane, 
to czy nie dałoby się, mimo wszystko, z urzędu przyznać 
im tego rodzaju świadczenia? Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Mądre pytanie, chociaż rozumiem, że inwalidztwa się 

nie stopniuje…
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to odpowiem po ko-

lei. Nie czuję się osobą odpowiedzialną za czas procedowa-
nia tej ustawy. To nie jest tak, że minister zdrowia piętrzył 
trudności. Minister zdrowia uznawał, i uznaje nieustająco, 
że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest właściwym źró-
dłem finansowania zadośćuczynienia krzywd wynikających 
z różnych losów historycznych naszego państwa, co wy-
nika z solidarnościowej składki, z filozofii ubezpieczenia 
zdrowotnego i sytuacji permanentnie nieadekwatnych środ-
ków wpływających w stosunku do potrzeb zdrowotnych. 
Minister zdrowia odpowiadał na pytania, które zadawała 
komisja, a projekt jest komisji; nie był procedowany przez 
ministra zdrowia. Odrzucam zatem wszystkie zarzuty do 
ministra zdrowia, ponieważ minister zdrowia w terminie 
odpowiadał na wszystkie zadane pytania, a nie ma żadnych 
kompetencji, żeby określać liczbę kombatantów. Proszę 
wybaczyć, ale nie jest to ustawa ministra zdrowia.

Jeśli chodzi o konkretne pytanie pana senatora, to 
w ustawie zapisano dwie kategorie tych osób. Chodzi 
o tych, którzy otrzymali jednorazowo odszkodowanie, czyli 
tych, których organy państwa już uznały za osoby pokrzyw-
dzone z tego tytułu i w związku z tym nabywają dodatkowe 
oświadczenie, oraz o tych, którym orzeczono inwalidztwo. 
I ponieważ chodzi o osoby wcielane przymusowo w ramach 
zasadniczej służby wojskowej czy zastępczej służby woj-
skowej, to podlegają one przepisom prawa wojskowego. 
Dlatego jest tu inwalidztwo pierwszego, drugiego, trze-
ciego stopnia, a nie orzeczenie o niepełnosprawności, jak 
w systemie cywilnym. Ale ustawa nie wskazuje stopnia, 
tylko mówi, że orzeczono inwalidztwo, czyli że te osoby 
się kwalifikują. Dziękuję.

Senator Leszek Piechota:
Pan nie odniósł się do mojej sugestii, żeby jednak 

z urzędu…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: A, z urzędu…)
Te osoby zostały zidentyfikowane, jest ich trzysta pięć-

dziesiąt sześć. Chodzi o to, żeby nie robić im trudności, bo 
one mają dzisiaj po osiemdziesiąt lat. Jak my ich zmusimy do 
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na wiek tych osób. Ale dziękuję, że przynajmniej w takiej 
formie szczątkowej w stosunku do pierwotnej propozycji 
ta ustawa powstała. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Była mowa o 30 tysiącach, 20 tysiącach, różne liczby 

padały…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wiadomo, jak jest.
Szanowni Państwo, więcej pytań do pana ministra 

nie ma.
Czy pani magister ma jakieś uwagi? Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag do tej ustawy. 

Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Pani Magister.
Wobec tego kto z państwa senatorów jest za przyjęciem 

ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych? (6)

Ustawa została przyjęta jednogłośnie.
Pan senator Piechota zgłasza się jako sprawozdawca. 

Czy są jakieś uwagi? Zatem pan senator Piechota będzie 
sprawozdawcą.

Dziękuję panu ministrowi, dziękuję pani magister, dzię-
kuję paniom i panom senatorom, wszystkim państwu.

Kończę posiedzenie, prosząc państwa senatorów o to, 
by w najbliższy wtorek o godzinie 12.00 pojawili się na 
następnym posiedzeniu komisji. Wtorek, godzina 12.00.

Dziękuję.
Zamykam posiedzenie Komisji Zdrowia. 

cjonowania urzędu, że to musi się odbywać na wniosek. Jak 
dobrze pamiętam, deklaracja była taka, że urząd pisemnie 
poinformuje tę docelową populację o tym fakcie, zapro-
si… To będzie przyczynek do tego, żeby te osoby zostały 
poinformowane i poinstruowane, jak mają złożyć wniosek. 
Taki miał być mechanizm.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Czy pan senator?

Senator Leszek Piechota:

Chciałbym się jeszcze odnieść do wypowiedzieć pana 
ministra. Przypominam, że inicjatywa senacka wynikała 
z tego, że osoby te – żołnierze górnicy – zostały uznane 
za osoby represjonowane, a nie znalazły się w katalogu 
osób, które mają takie przywileje. A zatem kwestionowanie 
tego, że świadczenia na te osoby mają być finansowane 
z Narodowego Funduszu Zdrowia, jest trochę niezasadne. 
Inne osoby uznane za represjonowane pobierają świadcze-
nia z tego tytułu właśnie z tego źródła. Zatem rozstrzygnię-
cie kwestii zasadności trochę przekracza kompetencje pana 
ministra. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że głów-
na polemika na posiedzeniach komisji nadzwyczajnych 
w Sejmie dotyczyła tej masy pieniędzy, którą trzeba będzie 
poświęcić na tych starszych ludzi, którzy kiedyś poświęcili 
swoje zdrowie i życie na rzecz kraju. Wymieniano kwo-
ty rzędu 10, 20, a nawet i 100 milionów zł. Chciałbym 
przypomnieć, że gdy dopytywałem, jakie będzie źródło 
finansowania nowych szczepień obowiązkowych dla oby-
wateli, to pan minister z lekkością powiedział, że nie ma 
problemu, planowany jest wzrost wpływów i nie musimy 
uzasadniać, skąd się te pieniądze nagle znajdą; a chodziło 
o kilkaset milionów złotych. Mówię o tym, żeby przypo-
mnieć, że źródłem tego był brak woli do znalezienia tych 
pieniędzy; faktycznie te środki wygasałyby ze względu 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 43)
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