
NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Zdrowia 

Data posiedzenia:  29 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 107 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji senator Rafał Muchacki.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń 

zdrowotnych w latach 2015–2018 (druk senacki nr 1078, druki 

sejmowe nr  3834 i 3906). Rozpatrzenie ustawy o zmianie 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o 

działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o 

działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk 

senacki nr 1079, druki sejmowe nr 3837, 3907 i 3907-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 

nr 1101, druki sejmowe nr 3763, 3937). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej 

(druk senacki nr 1091, druki sejmowe nr 3864 i 3933). 

5. Rozpatrzenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk senacki 

nr 1103, druki sejmowe nr 3001 i 3936). 

6. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

farmaceutyczne (druk senacki nr 1102, druki sejmowe nr 3878 i 

3950). 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Alicja Chybicka, Dorota 

Czudowska, Stanisław Gogacz, Ryszard Górecki, Tadeusz 

Kopeć, Waldemar Kraska, Rafał Muchacki, Leszek Piechota, 

Bogusław Śmigielski, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 sekretarz stanu Sławomir Neumann 

ze współpracownikami, 

 podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki 

ze współpracownikami, 

 podsekretarz stanu Piotr Warczyński 

ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 sekretarz stanu Jerzy Kozdroń ze współpracownikami, 

 Narodowy Fundusz Zdrowia : 

 dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych 

Arkadiusz Kosowski, 

 Polskie Towarzystwo Fizjoterapii: 
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 Romuald Tokarski, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Bożena 

Langner. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Neumann. 

Podkreślił, że ustawa wprowadza zmiany w sposobie przekazywania dotacji  

z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń dla 

osób nieubezpieczonych (w tym dzieci). Nowelizacja będzie polegała na przejściu na 

system ryczałtowy, z określoną ryczałtowo kwotą dotacji rocznie, przy czym 

przekazywanie miałoby następować co miesiąc w wysokości 1/12 tej kwoty.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek ten uzyskał poparcie senatorów. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Rafała Muchackiego. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1078 A). 

Ad 2. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński. 

Podkreślił, że ustawa wprowadza przepisy regulujące wymagania w odniesieniu do 

centrów urazowych dla dzieci. Ponadto wydłuża do 31 grudnia 2017 r. termin, w jakim 

podmioty wykonujące działalność leczniczą mają dostosować pomieszczenia 

i urządzenia do wymagań stosownych do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej 

oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie przedstawiła uwag do 

ustawy.  

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senator Alicję Chybicką. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1079 A). 

Ad 3. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Neumann. 

Przypomniał, że ustawa eliminuje problem niewystarczających podstaw prawnych do 

ukończenia prac dotyczących wdrożenia rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu 

informacji w ochronie zdrowia. Ustawa dąży do zmniejszenia luki informacyjnej 

uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej oraz 

porządkuje istniejący system zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w 

ochronie zdrowia. 

Zgłoszony przez przewodniczącego komisji wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek 

nie został przyjęty i został zgłoszony jako wniosek mniejszości.  

Na sprawozdawcę komisji oraz sprawozdawcę wniosku mniejszości wybrano senatora 

Rafała Muchackiego. 

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

poprawek (druk senacki nr 1101 A). 

Ad.4. Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. 

Zaznaczył, że ustawa dotyczy dostosowania sytuacji prawnej podmiotów leczniczych 

dla osób pozbawionych wolności do sytuacji prawnej innych podmiotów leczniczych 

o szczególnych regulacjach.  
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Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie przedstawiła uwag do 

ustawy.  

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

Wniosek został przyjęty. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Gogacza. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1091 A). 

Ad.5. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-

Winnicki. Przypomniał, że ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty, w tym kształcenia, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu 

i odpowiedzialności zawodowej. Określa również organizację i zadania samorządu 

zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura nie zgłosiła uwag do ustawy.  

Zgłoszony przez przewodniczącego komisji wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek 

nie został przyjęty i został zgłoszony jako wniosek mniejszości.  

Na sprawozdawcę komisji oraz sprawozdanie wniosku mniejszości wybrano senatora 

Rafała Muchackiego. 

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

poprawek (druk senacki nr 1103 A). 

Ad.6. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-

Winnicki. Podkreślił, że ustawa wprowadza ułatwienia dla sponsorów badań 

klinicznych niekomercyjnych oraz dla krajowego rozwoju badań naukowych poprzez 

zapewnienie finansowania części procedur medycznych przez NFZ, a także dostęp do 

terapii eksperymentalnych, w szczególności realizowanych w chorobach rzadkich.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie zgłosiła uwag do ustawy.  

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senator Alicję Chybicką. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1102 A). 

Ad.7. Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


