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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rafał 
Muchacki)

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

bo chcielibyśmy rozpocząć. Mamy dzisiaj sporo roboty, tak 
że bardzo proszę o zajmowanie miejsc.

Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie senac-
kiej Komisji Zdrowia.

Witam panów ministrów Piotra Warczyńskiego i Jerzego 
Kozdronia. Widziałem pana prezesa Tadeusza Jędrzejczyka, 
nie wiem, czy… ale pewnie dojdzie. Oczywiście witam 
też współpracowników. Witam wszystkich panie i panów 
senatorów. Witam in gremio wszystkich gości.

Szanowni Państwo, dzisiejsze posiedzenie Komisji 
Zdrowia rozpoczniemy od rozpatrzenia ustawy o zmianie 
ustawy o działalności leczniczej; druk nr 3864.

Który z panów ministrów chciałby zabrać głos?
Pan minister Kozdroń. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Dziękuję serdecznie.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości gorąco reko-

menduję przyjęcie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 
ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o działal-
ności leczniczej.

Do czego w istocie rzeczy sprowadza się ta zmiana usta-
wy? Chodzi o to, że ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej nakładała na wszystkie podmioty obowią-
zek ubezpieczenia odpowiedzialności odszkodowawczej 
cywilnej z tytułu zdarzeń losowych i zdarzeń medycznych. 
Wnosimy o to, żeby wyłączyć nas z obowiązku ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej, dlatego że jesteśmy 
jednostką budżetową. W przypadku jednostek służby me-
dycyny pracy, służby więziennej w ogóle nie ma zdarzeń 
losowych, czyli my w ogóle nie płacimy żadnych odszko-
dowań z tytułu szkód, bo nie ma świadczeń zdrowotnych, 
nie wykonuje się ich.

W przypadku podmiotów leczniczych funkcjonujących 
przy zakładach karnych i aresztach śledczych dla osób 
pozbawionych wolności są, owszem, roszczenia kierowane 
przez byłych skazanych o odszkodowanie i zadośćuczynie-

nie, przy czym kwota tych odszkodowań za rok ubiegły 
to 40 tysięcy zł. Rok wcześniej było 80 tysięcy zł, a sam 
obowiązek uiszczania składek sprowadza się do kwoty 
6 milionów zł. Czyli my, jako jednostka budżetowa, jed-
nostka Skarbu Państwa, która z zasady i z natury nie po-
winna mieć obowiązku ubezpieczania odpowiedzialności 
cywilnej, ponieważ jednostka budżetowa odpowiada całym 
swoim majątkiem i nie ma realnego zagrożenia niewypła-
calności budżetu państwa… W związku z tym uprzejmie 
prosimy, żeby zracjonalizować ustawę i wydatki, które 
mamy obowiązek ponosić. Prosimy o zmniejszenie kwoty 
z tytułu składek ubezpieczeniowych, z tytułu ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej, i przyjęcie tej ustawy, 
która wyłączy nas z obowiązku ubezpieczania się. To tyle. 
Dziękuję serdecznie za uwagę.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Czy pan minister Warczyński chciałby jeszcze zabrać 

głos? W zasadzie wiemy, o co chodzi. Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński:
Tylko jedno słowo. W przypadku ministra obrony 

narodowej wprowadzono analogiczne regulacje w no-
welizacji tej ustawy, więc teraz naturalną konsekwencją 
jest poprawienie ustawy i zrobienie tego, o czym mówił 
pan minister.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan przewodniczący Gogacz. Proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Mam pytanie do pana ministra. Czy są jeszcze jakieś 

inne jednostki budżetowe, które ponoszą tego typu koszty? 
To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: dlaczego teraz, a nie wcześniej? Skoro 
od 2011 r. dzieje się tak, że odpowiedzialność cywilna jest 
ponoszona przez podmiot, jakim jest właśnie więziennic-
two, a nie podmiot świadczący usługi medyczne, to dla-
czego to się nie stało wcześniej? Dziękuję.

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 04)
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Witam pana ministra Sławomira Neumanna.
Który z panów… Pan minister?
Pan minister Neumann. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jest to projekt ustawy, który wprowadza zmianę w za-

kresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób 
nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków po-
chodzących z budżetu państwa. Konieczność tych zmian 
wynikła z analizy przesyłanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia sprawozdań z wykonanych świadczeń w celu ich 
rozliczenia. Stwierdzono, że nie ma możliwości popraw-
nej weryfikacji osób nieubezpieczonych uprawnionych do 
świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczyło to szczególnie osób 
w wieku do osiemnastego roku życia, a także innych człon-
ków rodzin osób ubezpieczonych. Brak możliwości popraw-
nej weryfikacji liczby osób nieubezpieczonych powoduje, że 
nie można ustalić kosztów świadczeń w tym zakresie.

W związku z tym, że nie ma możliwości poprawne-
go naliczenia i przekazania dotacji z budżetu państwa do 
Narodowego Funduszu Zdrowia, wspólnie z NFZ i mini-
strem finansów powołaliśmy zespół, żeby określić spo-
sób weryfikacji tych uprawnień. Zespół stwierdził, że te 
problemy można rozwiązać, ale w dłuższej perspektywie, 
a żeby pokryć koszty leczenia ponoszone przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, rekomenduje wprowadzenie zmian w po-
staci kwoty ryczałtowej w najbliższych latach.

W projekcie ustawy przewiduje się też uregulowanie 
kwestii związanej z przekazaniem i rozliczeniem tej dotacji, 
aby było to możliwe także w przypadku lat 2013–2015. 
Niezapłacona dotacja za 2015 r. zostałaby przekazana do 
końca bieżącego roku w wysokości stanowiącej iloczyn 
ryczałtu miesięcznego, czyli kwoty 26 milionów 686 tysię-
cy zł, jako 1/12 kwoty, oraz liczby tych miesięcy w 2015 r., 
czyli do wejścia w życie niniejszej ustawy. Niezapłacone 
dotacje za rok 2013 i 2014 zostałyby przekazane w ciągu 
osiemnastu miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Mając na uwadze to, że projekt ustawy jest przejściowy, 
chciałbym powiedzieć, że zobowiązuje on prezesa NFZ do 
przedstawienia ministrowi zdrowia do 31 stycznia 2018 r. 
informacji o możliwości poprawnej weryfikacji upraw-
nień do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodzin 
osób ubezpieczonych oraz o możliwości rozliczenia dotacji, 
o których mowa w tej ustawie.

Ze względu na zmiany, jakie wprowadza projekt ustawy 
o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w la-
tach 2015–2018, pozwalające na wypłatę dotacji z budżetu 
państwa w pełnej wysokości, co przełoży się na zwiększe-
nie przychodów NFZ, wskazane jest przyjęcie tej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać pytanie 

panu ministrowi?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Panie Przewodniczący, jest takie przysłowie: lepiej 

późno niż wcale. To jedna zasada. To, że się spóźniliśmy 
i wcześniej nie zgłosiliśmy tej poprawki… Myśmy na eta-
pie procedowania nad tą ustawą zgłaszali konieczność wy-
łączenia nas, ale nie było wtedy – że tak powiem – atmos-
fery, bo wszyscy zakładali, że nie ma wyjątków, że każdy 
musi się ubezpieczać. Prawda jest taka, że do tej pory nie 
uiszczaliśmy tych składek, bo one są jakby w zawieszeniu; 
jeszcze w przyszłym roku – z tego, co wiem – prawdopo-
dobnie nie będą pobierane składki z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym na razie 
realnie nie zapłaciliśmy tych składek. I chodzi o to, żeby-
śmy nie zapłacili. Takie mam usprawiedliwienie. Wiem, 
że to małe usprawiedliwienie, że można było to zrobić 
wcześniej, ale…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze, ale pan to jasno przedstawił, tłuma-

czenie jest bardzo jasne.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby jeszcze zadać 

pytanie?
Skoro nie, to czy ktoś z gości w tej materii… Też nie.
Szanowni Państwo, wobec tego proponuję, abyśmy to 

przegłosowali.
Kto jest za przyjęciem zmiany ustawy o działalności 

leczniczej? (2)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Dziękuję uprzejmie.
Szanowni Państwo, kto będzie sprawozdawcą? Czy ktoś 

z państwa się zgłasza na sprawozdawcę? Nie? 
(Senator Stanisław Gogacz: Ja mogę.)
Tak? To pan senator Gogacz.
(Senator Stanisław Gogacz: Zadałem pytanie…)
Tak jest. Zadałeś pytanie, to…
Szanowni Państwo, ten punkt mamy zaliczony.
Oj, przepraszam. Czy pani magister nie miała do tego 

uwag?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, trzydzieści sekund przerwy tech-

nicznej.
(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Szanowni Państwo, przechodzimy do rozpatrzenia usta-
wy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych 
w latach 2015–2018.
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Trzeci punkt: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o dzia-
łalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działal-
ności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, bardzo proszę o ciszę.
Pan minister Piotr Warczyński w tej sprawie… Tak? 

Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński:
Dziękuję.
Co prawda jest to projekt poselski, ale chętnie naświetlę, 

co się w nim znajduje.
Projekt ten zawiera regulacje dotyczące dwóch kwestii. 

Pierwszą jest wprowadzenie centrów urazowych dla dzieci. 
Jak państwo wiedzą, obecnie działania takich centrów są 
kierowane wyłącznie do dorosłych. Przyszedł czas na to, 
żeby utworzyć takie centra urazowe również dla dzieci. 
Z oczywistych względów specyfika tych działań medycz-
nych uzasadnia wydzielenie tychże centrów.

Drugą kwestią, którą reguluje ustawa, jest kwestia 
możliwości pracy ratownika medycznego. I te możliwości 
zostały określone w ustawie; ratownik medyczny może pra-
cować w ramach ratownictwa górskiego, morskiego, gór-
niczego, wodnego, w jednostkach podległych ministrowi 
spraw wewnętrznych i ministrowi obrony narodowej. W tej 
chwili sytuacja, jeżeli chodzi o liczbę ratowników, wygląda 
tak, że jest około dwunastu tysięcy ratowników. Nie mamy 
zbyt dokładnych danych, dlatego że nie ma rejestru ratowni-
ków medycznych, jednak w systemie finansowanym przez 
płatnika publicznego jest ich zatrudnionych około siedmiu 
i pół tysiąca. Taki jest zakres regulacji ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby…
Pan senator Kraska. Proszę uprzejmie.

Senator Waldemar Kraska:
Mam pytanie do pana ministra. Gdzie powstaną takie 

centra i jaki będą obejmowały obszar? Ile mieszkańców 
musi być, żeby powstało takie centrum i kiedy fizycznie 
zaczną działać pierwsze centra? Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński:
Dziękuję bardzo.
Planowane jest powstanie docelowo dwunastu cen-

trów w kraju. W tej chwili wstępne kryteria spełnia osiem 
podmiotów. Wymagania są dosyć szczegółowo określone 

Skoro nie, to dziękuję…
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Pan minister Włodarczyk. Proszę uprzejmie, Panie 

Ministrze. 

Członek Naczelnej Rady Lekarskiej 
Andrzej Włodarczyk:
Andrzej Włodarczyk, Naczelna Rada Lekarska.
Chciałbym tylko zgłosić pewną uwagę. Mianowicie 

wszyscy pamiętamy o tym, z jakim wielkim entuzjazmem 
półtora roku temu, może dwa lata temu ogłaszano jako 
sukces działanie systemu eWUŚ. Okazuje się, że jednak 
nie jest to sukces, Panie Ministrze.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Traktuję to jako uwagę. Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir 

Neumann: Mogę? Warto odpowiedzieć, bo myślę, że…)
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Bardzo krótko, żeby nie przeciągać.
System eWUŚ wprowadzono między innymi po to, 

żeby ludzie nie musieli biegać… A pamiętamy – wiem, że 
niektórym może wypadło to z pamięci – że pacjenci biegali 
z kwitkami RMUA, żeby potwierdzić swoje ubezpieczenie. 
Dzisiaj wystarczy PESEL i to ubezpieczenie jest potwier-
dzone. Do tego służy system eWUŚ.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Okej, ale może uniknijmy teraz wymiany zdań między 

panami ministrami.
Skoro nie ma innych głosów…
Szanowni Państwo, proponuję przyjęcie ustawy o fi-

nansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 
2015–2018.

Kto jest za? (3)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa senatorów chciałby być sprawozdawcą?
Stop… Pani Magister, czy ma pani uwagi? Czy Biuro 

Legislacyjne ma uwagi?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto chciałby być sprawozdawcą tej ustawy?
Wobec tego wezmę to na siebie. Dobrze?
Dziękuję bardzo.
Trzydzieści sekund przerwy technicznej.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę państwa, punkt trzeci. Bardzo prosimy o w miarę 

ciche zachowywanie się, bo naprawdę mamy dużo pracy.
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Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Kraska. Proszę uprzejmie.

Senator Waldemar Kraska:
Chciałbym tylko krótko doprecyzować. Czy centra 

urazowe dla dzieci będą jakoś kojarzone z centrami dla 
dorosłych, czy to będą zupełnie oddzielne podmioty w in-
nych miejscach? Na przykład gdzie takie centrum będzie 
się znajdowało w Warszawie?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński:
To będą odrębne podmioty z racji specyfiki, bo one 

z reguły będą się mieściły w ośrodkach, w których opie-
ka pediatryczna jest rozwinięta w dostatecznym stopniu. 
Ośrodki, w których w tej chwili znajdują się centra urazowe 
dla dorosłych, z reguły nie spełniają tych wszystkich wyma-
gań. Które to będą ośrodki? Oczywiście sprawa jest w tej 
chwili otwarta. Jeżeli pan senator sobie życzy, możemy 
przekazać panu tę naszą analizę.

Jeżeli chodzi o spełnianie kryteriów, to w przypadku 
Warszawy ta sprawa teoretycznie też jest otwarta, choć te 
kryteria mówią również o współpracy z uczelnią medycz-
ną, więc naturalnym miejscem wydaje się nowo otwarty 
szpital pediatryczny.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ale bardzo byśmy prosili, żeby dla pana ministra 

Kraski, tak jak pan…
(Senator Waldemar Kraska: Dla pana ministra?)
A może będziesz, nie?
(Wesołość na sali)
Dla pana senatora.
Waldek, chcesz to na piśmie czy…
(Senator Waldemar Kraska: Chcę.)
To dla pana senatora Kraski…
(Głos z sali: Prorocze słowa…)
A kto to wie.
Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej 

materii?
Proszę się przedstawiać do mikrofonu. Proszę uprzejmie.

Ekspert Związku Powiatów Polskich 
Marcin Maksymiuk:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Marcin Maksymiuk, Związek Powiatów Polskich.
Chciałbym zwrócić uwagę na zmianę w art. 2 i zwrócić 

się do państwa z pewną prośbą. Otóż w ustawie o dzia-
łalności leczniczej okres przejściowy jest przedłużony do 

w ustawie. Centra muszą spełniać wymagania dotyczące 
zabezpieczenia w zakresie określonych świadczeń zdrowot-
nych. Powinny współpracować z uczelnią publiczną i mieć 
w swej strukturze specjalistyczne oddziały zabiegowe oraz 
anestezjologię i intensywną terapię, oczywiście również 
szpitalny oddział ratunkowy, powinny także posiadać lą-
dowisko dla helikopterów. Oprócz lądowiska od razu będą 
wymagane wszystkie rzeczy, o których mówiłem. Okres 
dostosowania, jeżeli chodzi o lądowisko… Będzie ono 
wymagane po 2020 r.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan przewodniczący Stanisław Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Chciałbym dopytać, bo jeżeli chodzi o vacatio legis, to 

jest wyjątek, art. 39f. Proszę mi powiedzieć: czy dotyczy 
to tylko lądowiska, czy dotyczy też specjalistów, sprzętu, 
aparatury, specjalnej infrastruktury itd.? Bo w art. 39f jest 
mowa o centrum urazowym dla dzieci i są poszczególne 
punkty, wymienia się wiele zaleceń…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr 
Warczyński: Art. 39f pkt 7.)

A, tylko pkt 7.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr 

Warczyński: Tak.)
Ale proszę powiedzieć: czy skoro tak długo trzeba cze-

kać na lądowisko, to te pozostałe punkty naprawdę zostaną 
zrealizowane?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr 
Warczyński: Tak.)

Czy będzie odpowiednia liczba anestezjologów dzie-
cięcych, innych specjalistów itd.?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr 
Warczyński: Tak jest.)

Bo na te centra urazowe dziecięce społeczeństwo długo 
czekało, tak że oczywiście to jest dobry plan, tylko czy 
zdąży się go zrealizować.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr 
Warczyński: Tak jest. Przypominam… Przepraszam bardzo.)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Warczyński:
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze!
Rzeczywiście prace nad tym trwają już parę lat, między 

innymi dlatego, że czekaliśmy na dostosowanie wystar-
czającej liczby jednostek, żeby można było uruchomić 
te jednostki w odpowiednim czasie. Tak że te wszystkie 
wymagania… Tak jak mówiłem, analiza wskazuje na to, że 
w tej chwili już osiem podmiotów jest w stanie spełnić te 
warunki, poza warunkiem dotyczącym lądowiska, chociaż 
oczywiście część już ma lądowiska.
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Przewodniczący Rafał Muchacki:
Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu: rozpa-

trzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Pan minister Sławomir Neumann. Proszę uprzejmie, 
Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Przedstawiam ustawę zawartą w druku senackim 

nr 1101 o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa jest dość ob-
szerna, ale tak naprawdę opisuje wprowadzenie możliwości 
elektronizacji procesów w ochronie zdrowia, w przypadku 
których dzisiaj wykorzystywane są dokumenty w wersji 
papierowej. Ustawa daje oprzyrządowanie prawne, aby 
mógł działać system e-Zdrowie, czyli na przykład elektro-
niczne recepty, elektroniczne zlecenia, internetowe konta 
pacjentów. Ustawa daje także możliwość wprowadzenia, 
z wykorzystaniem środków informatycznych, całych reje-
strów związanych ze szkoleniem, podnoszeniem kwalifika-
cji zawodowych pielęgniarek, położnych, lekarzy. Ustawa 
rozwiązuje także wskazany przez Trybunał Konstytucyjny 
problem z prowadzeniem rejestrów medycznych oraz – co 
też jest ważne – daje możliwość wprowadzania telemedycy-
ny, która została już opisana w tym projekcie. Rozwiązania, 
które państwu przedstawiamy, są głównie techniczne, po-
nieważ ustawa jest ustawą techniczną, opisującą infor-
matyzowanie procesów, w przypadku których dzisiaj tak 
naprawdę wykorzystuje się dokumenty w wersji papie-
rowej. Proponujemy długie terminy wprowadzania tych 
zmian, równoległość ich wprowadzania i funkcjonowania 
dokumentów w wersji papierowej, żeby przejście z wersji 
papierowej na wersję elektroniczną było jak najbardziej 
przyjazne dla wszystkich uczestników rynku ochrony zdro-
wia. To z grubsza tyle. Jeśli będą pytania szczegółowe, 
jesteśmy gotowi na nie odpowiedzieć.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Czy ktoś z państwa senatorów ma pytania dotyczące 

tej kwestii?
Pani senator Czudowska. Proszę uprzejmie.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Zanim zadam pytanie, pozwolę sobie na pewną osobi-

stą refleksję, ale myślę, że nie tylko osobistą, bo ona od-
zwierciedla zdanie wielu osób zainteresowanych tą ustawą 
i objętych jej funkcjonowaniem. Szanowni Państwo, nad 
ustawą zapisaną na kilkudziesięciu stronach, do których 
rząd w ostatnich tygodniach, a nawet bym powiedziała, 
że w ostatnich dniach prac nad tą ustawą, złożył kilka-
dziesiąt poprawek, o które jeszcze zapytam, procedujemy 

31 grudnia 2017 r. Chcielibyśmy zaapelować do państwa 
o przedłużenie jeszcze tego terminu ze względu na nadcho-
dzącą perspektywę unijną. Pozwoliłoby to samorządom na 
poradzenie sobie z problemem dostosowania tych jednostek. 
Niestety dotyczy to około 15% placówek, w tym właśnie 
szpitali powiatowych. Obiekty te spełniają wszystkie nor-
my sanitarno-epidemiologiczne, ale niestety nie spełniają 
właśnie kryteriów wynikających z rozporządzenia w spra-
wie dostosowania pomieszczeń. Oczywiście podejmują one 
próby naprawy tej sytuacji. Jeżeli te wymogi nie zostaną 
spełnione, szpital zostanie zamknięty. Nie jest też możliwe 
całkowite zamknięcie szpitala i przeprowadzenie general-
nego remontu, bo niestety w budynkach, w których szpitale 
były lokowane… Jeszcze nikt nie miał pojęcia o tym, że 
będzie rozporządzenie na przykład dotyczące wielkości 
klatek schodowych, tak? Dlatego poprawka dotyczy tego, 
żeby wydłużyć ten termin do roku 2022, żeby samorządy 
same sobie z tym poradziły za pomocą perspektywy unijnej, 
a z danych wynika, że to właśnie szpitale i zarządzający nimi 
świetnie wywiązują się z pobierania środków unijnych.

Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że nowa perspektywa 
NFZ, na przyszły rok, także uderza w szpitale powiato-
we, bo będzie promowała szpitale wysokospecjalistyczne. 
Dlatego też zwracam się do państwa z prośbą o to, żeby 
wydłużyć dany termin do roku 2022, żeby samorządy same 
sobie poradziły z tą niekorzystną sytuacją, dostosowały 
budynki i żeby wreszcie ten problem się zakończył. Dlatego 
proszę kogoś z państwa senatorów o przejęcie takiej po-
prawki. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Te pieniądze unijne już są, one nie nadejdą, bo to 

jest… Nie wiem, czy państwo wiecie, że ten termin był 
już chyba trzykrotnie albo czterokrotnie wydłużany. Jeżeli 
ktoś ma pieniądze, to po prostu zrobi to jeszcze do końca 
przyszłego roku, a jeżeli nie, to nie zrobi tego nigdy. Ale 
jeżeli ktoś z państwa senatorów chce przejąć… Nie, nie 
ma chętnych.

Szanowni Państwo, proponuję to przegłosować.
Czy pani magister ma jakieś uwagi?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Biuro Legislacyjne nie ma uwag. Dziękuję.
Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem usta-

wy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy 
o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych 
innych ustaw?

Kto jest za? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (2)
Dziękuję.
Kto będzie sprawozdawcą?
(Senator Alicja Chybicka: Może ja.)
Pani senator Chybicka, tak? Bardzo proszę. 
Szanowni Państwo, trzydzieści sekund przerwy tech-

nicznej.
Dziękuję panu ministrowi Warczyńskiemu.

(Przerwa w obradach)
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dzisiaj na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia znowu 
zgłasza pan poprawki, siedemnaście poprawek. Ile łącznie 
było poprawek do tej ustawy?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Z tego, co pamiętam, na posiedzeniu komisji sejmowej 

poprawki zgłaszało jedynie Biuro Analiz Sejmowych. Na 
posiedzeniu podkomisji podkomisja wprowadziła kilkana-
ście poprawek do tego dużego tekstu. Nie jestem w stanie 
podać teraz liczby, ale jest to oczywiście w protokole pod-
komisji; wydaje się, że było ich kilkanaście. Komisja sej-
mowa wprowadziła może kilka poprawek i to były popraw-
ki zgłaszane głównie przez Biuro Analiz Sejmowych.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Pani senator Czudowska. Proszę.
(Brak nagrania)

Senator Dorota Czudowska:
Przepraszam. I myślę, że to wiarygodne. 17 września 

na posiedzeniu podkomisji rząd przedstawił trzydzieści 
pięć poprawek, a 22 września przedstawił osiemnaście 
poprawek, czyli to już jest kilkadziesiąt poprawek. Czy 
w związku z tym rząd konsultował te poprawki… Czy 
zostały one przesłane do konsultacji międzyresortowych?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Pani Senator, lepiej by było, gdyby przeczytała pani 

protokół z posiedzenia komisji, niż słuchała koleżanek 
posłanek z Prawa i Sprawiedliwości, które wprowadzają 
panią w błąd. Nie wiem, jak jeszcze raz mam to powie-
dzieć: rząd nie zgłaszał poprawek na posiedzeniu komisji, 
zostały przyjęte poprawki Biura Analiz Sejmowych i jest to 
w protokole. Naprawdę można sobie to odczytać, a dzisiaj 
chyba są nawet zapisy wideo, więc można też to zobaczyć. 
Rozumiem, że dostała pani od kogoś taką informację, więc 
mówię, że ktoś wprowadził panią senator w błąd.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś…
Proszę, pan senator Kraska.

w ostatnich minutach – bo tak już można powiedzieć – 
obecnej kadencji parlamentu i rządu. Co będzie po wybo-
rach? Nie wiemy, kto będzie musiał realizować tę ustawę, 
ale te wszystkie bardzo ważne ustawy, na które był czas 
przynajmniej w ciągu ostatniego roku, teraz prawie że na 
chybcika, tak last minute, jak te biura podróży – może to 
trochę brutalne porównanie – które zabierają na pokłady 
samolotów pasażerów, którzy jeszcze musieli za te loty 
zapłacić, bankrutujące jeszcze zanim samoloty dolecą do 
celu… Uchwalamy teraz ustawy, w przypadku których 
nie wiadomo, kto je będzie realizował, w przypadku któ-
rych nie ma czasu ani na ich przeanalizowanie, ani na re-
fleksję. Nie tak powinno się tworzyć prawo, a zwłaszcza 
prawo w zakresie medycyny, które dotyczy wszystkich 
Polaków, wszystkich zamieszkujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeszcze raz chciałabym usłyszeć od pana ministra: czyja 
jest to ustawa i czy była ona konsultowana w konsultacjach 
międzyresortowych? To moje pierwsze dwa pytania.

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

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Pani Senator, jest to ustawa rządowa, w przypadku 

której był bardzo długi, wielomiesięczny proces konsul-
tacji. Ustawa została przyjęta przez rząd i skierowana do 
Sejmu w lipcu tego roku, Sejm proceduje nad nią tak, jak 
nad każdą inną ustawą. To, że kończy się kadencja, nie 
zmienia faktu… Nie ma przepisów, które by mówiły, że, 
nie wiem, w ostatnim miesiącu kadencji nie przyjmuje-
my żadnych ustaw. To jest ustawa, która wprowadza – tak 
jak powiedziałem – długie terminy na zamienienie pra-
cy z dokumentacją papierową na pracę z dokumentację 
elektroniczną. Daje ona równoległość, możliwość pracy 
na tych dwóch rodzajach dokumentów, więc jest ustawą 
robioną starannie, w wyniku długich konsultacji, nie tylko 
międzyresortowych, ale także społecznych, które trwały 
wiele miesięcy. Oczywiście w związku z tymi konsulta-
cjami i uwagami zmieniała ona swój kształt, żeby była 
jak najbardziej przyjazna, jak najbardziej bezpieczna do 
wprowadzenia. I, tak jak powiedziałem, rząd przekazał ją 
do Sejmu w lipcu tego roku.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Może pan senator Kraska, a potem jeszcze pani senator 

Czudowska. Proszę.

Senator Waldemar Kraska:
Ja troszkę pociągnę ten wątek.
Panie Ministrze, czy może pan przypomnieć, ile pan 

zgłosił poprawek na posiedzeniu podkomisji sejmowej, 
a ile na posiedzeniu komisji sejmowej? Bo widzimy, że 
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bezpieczeństwie przepisów przyjętych w tej ustawie. Jak 
już powiedziałem, można to dość łatwo sprawdzić, w in-
ternecie można odnaleźć te pliki albo protokół.

(Senator Waldemar Kraska: Tak czy nie?)
Tak.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję.
Pani senator Czudowska. Proszę uprzejmie.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Ministrze, niezależnie od tego, czy się konsultuję 

z kimś w sprawie tematu posiedzenia Komisji Zdrowia, czy 
nie, czy są to posłowie z PiS, czy nie z PiS, czy są to inne 
osoby, to mam do tego prawo. Mam prawo pytać pana na po-
siedzeniu komisji senackiej, ponieważ jest to inna komisja niż 
komisja poselska. Senatorowie również mają prawo zadawać 
pytania, na które odpowiedzi dla pana może już są oczywi-
ste, a dla nas jeszcze nie. W związku z opinią generalnego 
inspektora danych osobowych… W takim razie jest opinia, 
ale czy w trakcie omawiania tej ustawy generalny inspektor 
danych osobowych ze wszystkim się zgadzał czy miał jakieś 
zastrzeżenia do tej ustawy? Pytam z ciekawości.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Pani Senator, oczywiście, z całym szacunkiem, ma pani 

prawo pytać o wszystko. Ja tylko staram się wyjaśnić, żeby 
sytuacja była jasna i klarowna dla nas wszystkich. GIODO 
nie miał uwag do tej ustawy. Miał uwagi do czegoś innego, 
które nie zostały uwzględnione, bo pracujemy nad tym, 
ale nie w tej ustawie. GIODO ma jeszcze dzisiaj uwagi 
do postępowania z dokumentacją papierową, do tego, co 
się dzieje z dokumentacją papierową po zamknięciu dzia-
łalności przez gabinet, przez lekarza czy przez jednostkę, 
kiedy ta jednostka ulega likwidacji. Już mamy rozwiązanie 
w przypadku dokumentacji elektronicznej, ale jeśli chodzi 
o papierową dokumentację i ochronę tej dokumentacji czy 
o dostęp pacjentów do tej dokumentacji w przyszłości, to 
ta kwestia jest procedowana w ustawie o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta. O przepisach, o których mó-
wił GIODO, dyskutuje się dzisiaj i mają one zostać ujęte 
w zmianie tej ustawy. To jest element, na który GIODO 
zwraca uwagę, ale nie dotyczy to ustawy o informatyzacji, 
tylko dotyczy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta i, jak powiedziałem, tego co się będzie działo z do-
kumentacją papierową po zamknięciu działalności przez 
jednostkę ochrony zdrowia.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę uprzejmie. Pani senator Czudowska.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, czy ta ustawa była w jakiś sposób kon-

sultowana z generalnym inspektorem ochrony danych oso-
bowych? Jeżeli tak, to proszę przedstawić jego opinię.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Tak, Panie Senatorze, generalny inspektor ochrony da-

nych osobowych brał udział w całym rządowym procesie 
legislacyjnym. Ta ustawa przeszła normalną ścieżkę kon-
sultacji z GIODO w rządzie. Została zaakceptowana przez 
rząd, a na końcu, po przyjęciu ustawy przez rząd, GIODO 
zgłosił jeszcze jedną uwagę, dotyczącą uszczelnienia prze-
pisów związanych z outsourcingiem. Podkomisja przyjęła 
tę uwagę i generalna inspektor ochrony danych osobowych, 
pani minister będąca na posiedzeniu Komisji Zdrowia, 
potwierdziła że przyjęcie tej poprawki jest jeszcze lepszym 
rozwiązaniem niż to, które było w ustawie; GIODO zaak-
ceptował te rozwiązania w całości. To też jest oczywiście 
do sprawdzenia w protokole z posiedzenia Komisji Zdrowia 
czy wręcz do odtworzenia sobie z pliku wideo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Chciałbym tylko doprecyzować. Czyli projekt ustawy, 

który dostaliśmy i mamy w tej chwili tutaj na posiedzeniu 
komisji, jest w pełni akceptowany przez generalnego in-
spektora ochrony danych osobowych, tak?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Panie Senatorze, nie wiem, jak jeszcze mam to po-

wiedzieć. GIODO bierze udział w rządowym procesie le-
gislacyjnym i go akceptuje. Potem – myślę, że to można 
sprawdzić, nawet dość łatwo, w wideotece sejmowej – na 
posiedzeniu Komisji Zdrowia GIODO przedstawił informa-
cję o tym, że po wyjściu ustawy z rządu do Sejmu odbyło 
się spotkanie ministra zdrowia i generalnego inspektora 
ochrony danych osobowych, który wskazał na jeszcze jeden 
element, który warto byłoby uszczelnić; został on uszczel-
niony za pomocą poprawki na posiedzeniu podkomisji. 
W opinii, którą wygłosił GIODO, była mowa o pełnym 
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art. 30a ust. 3, do powierzania przetwarzania danych prze-
twarzanych w tych systemach podmiotom wyspecjali-
zowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 
teleinformatycznych.

2. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsłu-
gi technicznej systemów teleinformatycznych, o których 
mowa w ust. 1, są obowiązane do stworzenia warunków 
organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę 
przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczenia 
danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym 
ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, 
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Dane przetwarzane 
w systemach, o których mowa w ust. 1, podlegają ochro-
nie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Administrator danych, o którym mowa w ust. 1, 
może kontrolować podmioty wyspecjalizowane w zapew-
nianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, 
o których mowa w ust. 1, w zakresie realizacji wymagań, 
o których mowa w ust. 2, oraz sposobu realizacji celów 
powierzenia danych przetwarzanych w systemach, o któ-
rych mowa w ust. 1.

4. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsłu-
gi technicznej systemów teleinformatycznych, o których 
mowa w ust. 1, nie mogą powierzać innym podmiotom 
przetwarzania danych przetwarzanych w systemach, o któ-
rych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych 
przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 1, 
przez podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu ob-
sługi technicznej systemów teleinformatycznych, o któ-
rych mowa w ust. 1, w szczególności w związku z ich 
likwidacją, są one obowiązane do przekazania tych da-
nych administratorowi danych, o którym mowa w ust. 1. 
Administrator danych może upoważnić administratora 
systemu SIM, o którym mowa w ust. 1, do przyjęcia 
tych danych.

6. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsłu-
gi technicznej systemów teleinformatycznych, o których 
mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 
informacji związanych ze świadczeniobiorcami uzyska-
nych w związku z powierzeniem przetwarzania danych 
przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 1. 
Podmioty te są związane tajemnicą także po śmierci świad-
czeniobiorcy”.

Uważamy, że zapisu brzmiącego w sumie bardzo nie-
czytelnie, niepodającego żadnych konsekwencji niedopeł-
nienia obowiązku właściwego przechowywania i przetwa-
rzania danych, nie powinno być w tej ustawie. Powoduje to 
pewien szum legislacyjny, nie podaje konsekwencji tego, 
co będzie, jeżeli podmioty przetwarzające dane nie zrobią 
tego właściwie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy pan minister jest w stanie ustosunkować się do 

poprawki pani senator Czudowskiej? Proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Mam jeszcze pytanie: jaka jest opinia Rządowego 

Centrum Legislacji na temat tych poprawek?

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:

Rządowe Centrum Legislacji brało udział w pracach 
nad ustawą i to do samego końca, bo taka jest procedura. 
Natomiast nie ma w procedurze mowy o odnoszeniu się 
RCL do prac w parlamencie, ponieważ w parlamencie 
za opinię prawną do poprawek odpowiadają biura legi-
slacyjne Sejmu czy Senatu. I te opinie można uzyskać. 
RCL nigdy nie odnosi się do takich poprawek, bo nie ma 
takiej procedury.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jeszcze pani senator Czudowska…
(Senator Dorota Czudowska: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:

Chciałabym zgłosić poprawkę do tej ustawy, a miano-
wicie poprawkę, która polegałaby na usunięciu z ustawy 
art. 9a. Jest to cała strona tekstu. Jestem gotowa prze-
czytać ją państwu. Czy senatorowie… Może przeczytam. 
Bo proponuję poprawkę polegającą na tym, aby usunąć 
z ustawy art. 9a.

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Pani Senator, który 
to jest artykuł?)

W art. 1 po pkcie 6 jest pkt 6a.
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Dobrze. Proszę bar-

dzo, Pani Senator.)
„Art. 9a. 1. Administrator danych, o którym mowa 

w art. 10 ust. 8, art. 23 ust. 6, art. 24 ust. 6, art. 26 ust. 6, 
art. 28 ust. 2, art. 29”…

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Pani Senator, prze-
praszam bardzo, bo… One moment. Chodzi o to, żebyśmy 
wszyscy mogli to znaleźć.)

(Senator Waldemar Kraska: Na stronie 5.)
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Na 5 stronie, tak? 

„Po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu”…
Tak. Proponuję…
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Proszę bardzo.)
…poprawkę polegającą na skreśleniu tego artykułu.
„Może upoważnić administratora systemu, o którym 

mowa w art. 10 ust. 7, art. 23 ust. 5, art. 24 ust. 7, art. 26 
ust. 8, art. 28 ust. 2a, art. 29 ust. 7, art. 30 ust. 4 oraz 
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cą poprawki, uzgodnionej właśnie z GIODO, na posie-
dzeniu podkomisji. Potwierdził to przedstawiciel GIODO 
na posiedzeniu Komisji Zdrowia, kiedy było omawiane 
sprawozdanie podkomisji. To był właśnie ten element, 
o którym GIODO rozmawiał z ministrem zdrowia już po 
przyjęciu ustawy przez rząd i po przekazaniu jej do Sejmu. 
Podkomisja rozwiązała ten problem i załatwiła go po my-
śli GIODO, co zresztą potwierdza protokół posiedzenia 
Komisji Zdrowia.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa obecnych chciałby jeszcze…
Proszę uprzejmie.

Prezes Zarządu 
Federacji Pacjentów Polskich 
Stanisław Maćkowiak:

Dziękuję bardzo.
Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich.
Szanowni Państwo, chciałbym prosić państwa o przeję-

cie wniosku dotyczącego dostępności leków w tak zwanej 
procedurze importu docelowego. Otóż dzisiaj jest ogromny 
problem z dostępnością ze względu na to…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Bardzo pana przepraszam, ale pan zabiera głos… Chyba 

nie o tę ustawę panu chodzi.

Prezes Zarządu 
Federacji Pacjentów Polskich 
Stanisław Maćkowiak:
Nie, o tę ustawę chodzi. W art. 7 tej ustawy są zmiany 

ustawy o świadczeniach, w związku z czym – jak myślę – 
jest również możliwość procedowania…

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Ale proszę powie-
dzieć, w którym artykule proponuje pan zmiany?)

W art. 7. Są tam zmiany dotyczące ustawy o świadcze-
niach, w związku z czym myślę, że…

(Przewodniczący Rafał Muchacki: W którym miejscu?)
(Głos z sali: Strona 155.)
(Przewodniczący Rafał Muchacki: I proszę nam powie-

dzieć, o którą zmianę… Żebyśmy się zorientowali, o co 
chodzi.)

Chodzi o to, żeby można było procedować również 
nad zmianami dotyczącymi art. 39 ustawy refundacyjnej 
umożliwiającymi pacjentom dostęp do leków w imporcie 
tak zwanym docelowym.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Ale czy jest pan pewien, że dotyczy to ustawy o syste-

mie informacji w ochronie zdrowia?
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Tak jest. Ta poprawka tak naprawdę wyrzuca możliwość 

outsourcingu świadczonego na przykład dla lekarzy prowa-
dzących gabinety prywatne. Zmusza lekarzy do tego, żeby 
sami stawiali serwery, prowadzili całą dokumentację elektro-
niczną na swoim serwerze i udostępniali ją sieci. Te przepisy 
mówią o tym, że można zlecić wyspecjalizowanym firmom 
przetwarzanie danych, przechowywanie tych danych; nie 
mówią o dostępie do tych danych, tylko o przetwarzaniu, tak 
jak się dzieje w setkach innych przypadków. Są to przepisy 
uzgodnione z GIODO. Są to przepisy, które zapewniają pełne 
bezpieczeństwo przechowywanych w ten sposób danych. 
Dają też możliwość realnego wdrożenia ustawy, bo nie wy-
obrażam sobie, żeby każda jednostka ochrony zdrowia wpro-
wadzała własne serwerownie po to, żeby trzymać u siebie 
elektroniczną dokumentację medyczną. Być może robią to 
duże szpitale mające centra, chociaż też nie zawsze się tym 
posługują, bo korzystają z usług jednostek, które specjalizują 
się właśnie w tym, że zarządzają danymi czy je przetwarzają, 
czy przechowują na rzecz innych. Rozwiązanie zapropono-
wane przez panią senator zmuszałoby każdy podmiot me-
dyczny do tego, żeby sam inwestował w serwery, utrzymywał 
na tych serwerach dane, które byłyby dostępne przez całą 
dobę, czyli zwiększałoby koszty, szczególnie w przypadku 
małych praktyk, bo one nie będą w stanie spełnić tych wy-
mogów, więc jesteśmy temu absolutnie przeciwni. Jeszcze 
raz podkreślam, że przepisy, które mówią o outsourcingu, są 
bezpieczne i gwarantują bezpieczeństwo danych.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Pan senator Kraska. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, w piśmie generalnego inspektora ochro-

ny danych osobowych z 18 września – odnoszącym się co 
prawda do pierwotnego projektu ustawy skierowanej przez 
rząd – inspektor pisze, że ustawa w ogóle nie dotyczy pro-
blematyki przetwarzania danych Projektu „Elektroniczna 
Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Dalej pisze, że: 
„w istniejącym stanie prawnym brak jest podstaw prawnych 
do outsourcingu danych medycznych”. Jak w takim razie 
odnosi się to do tego, co powiedział pan przed chwilą?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Panie Senatorze, właśnie do tego odnosiłem się wcze-

śniej. Problem, na który wskazał generalny inspektor 
ochrony danych osobowych, został rozwiązany za pomo-
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(Prezes Zarządu Federacji Pacjentów Polskich 
Stanisław Maćkowiak: Rozumiem. Dziękuję.)

Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze z państwa senatorów i przybyłych 

gości chciałby zabrać głos? Nie.
Są poprawki zgłoszone przez rząd. Tych poprawek jest, 

Panie Ministrze, siedemnaście, tak? Plus poprawka pani 
senator Czudowskiej, która musi zostać przegłosowana.

Pani Magister, czy będziemy teraz omawiać te popraw-
ki? Jak pani…

(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Aldona Figura: To już zależy od państwa.)

Czy pan minister chciałby przedstawić teraz te po-
prawki?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neumann:
Myślę, że byłoby dobrze powiedzieć, o co w nich 

chodzi, jeśli jest taka możliwość. Chciałbym prosić o to, 
żeby zrobić to w dwóch turach. Jedne są trochę związane 
z czyszczeniem tego, że po przyjęciu przez Sejm ustawy, 
po sprawdzeniu złych odwołań, które są po prostu błędem 
legislacyjnym, doszło jeszcze do paru… Chodzi o to, żeby 
to wyprostować. Merytorycznie kwestie związane z kształ-
ceniem i pewnymi doprecyzowaniami, bo te poprawki tak 
naprawdę doprecyzowują rozwiązania przyjęte przez Sejm, 
ułatwiając chyba interpretację tych przepisów… Chciałbym 
tylko prosić, żeby pani dyrektor Kister przedstawiła je po 
kolei, bardzo krótko, jedną po drugiej. A potem szczegó-
łowo odpowiemy na ewentualne pytania.

Dyrektor Departamentu 
Infrastruktury i e-Zdrowia 
w Ministerstwie Zdrowia 
Agnieszka Kister:
Dzień dobry, Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu 

Infrastruktury i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia.
Poprawka pierwsza jest w zasadzie redakcyjna. Dotyczy 

ona wprowadzenia zmian w definicji dokumentacji me-
dycznej. Chodzi o to, żeby było jasne, iż w lit. a mówimy 
o dokumentacji medycznej, która jest bezpośrednio two-
rzona i przetwarzana na platformie P1, czyli są to e-recepta, 
e-zlecenie, e-skierowanie. W lit. b jest mowa o pozostałej 
elektronicznej dokumentacji medycznej indywidualnej, 
czyli tej, która jest określona w akcie wykonawczym do 
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nie 
poszerzamy tej definicji. Ta zmiana ma wyłącznie zapewnić 
usystematyzowanie i, jak powiedziałam, pogrupowanie 
rodzajów elektronicznych dokumentów medycznych.

Poprawka druga jest już stricte redakcyjna i wynika po 
prostu z tego, że w trakcie naszych prac legislacyjnych we-
szła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa oraz niektórych innych ustaw, która już zmieniła 
naszą ustawę w zakresie tak zwanego e-skierowania, czyli 
już nie musimy wprowadzać tej zmiany.

Poprawka trzecia…

Bo przyznam się, że nie widzę tego. Mówimy w tej 
chwili o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia. Czy na pewno chodzi panu o tę ustawę?

(Prezes Zarządu Federacji Pacjentów Polskich 
Stanisław Maćkowiak: Tak. Na stronie 192 w art. 13 są 
zmiany dotyczące ustawy refundacyjnej.)

Strona 192, tak?
(Prezes Zarządu Federacji Pacjentów Polskich 

Stanisław Maćkowiak: Tak.)
Wniosek, dawka, wielkość opakowania… Momencik. 

Dobrze. Proszę kontynuować. Bardzo proszę. Może się 
połapiemy.

Prezes Zarządu 
Federacji Pacjentów Polskich 
Stanisław Maćkowiak:
Bardzo proszę.
Otóż dzisiaj sytuacja wygląda tak, że art. 39 i 40, na 

podstawie których sprowadzane są leki w tak zwanym im-
porcie docelowym, są różnie interpretowane, a mianowi-
cie minister dzieli pacjentów na tak zwanych pacjentów 
z kontynuacją i tak zwanych pacjentów pierwszorazowych. 
W przypadku pacjentów z kontynuacją minister wydaje 
zgodę na refundację na podstawie art. 39 ust. 1, a w przy-
padku pacjentów, którzy…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Szanowny Panie, przepraszam, ale czy to, o czym pan 

w tej chwili mówi, nie wychodzi w ogóle poza materię 
ustawy?

Może pani magister z Biura Legislacyjnego pomoże 
nam w tym względzie. Proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Art. 13 dotyczy ustawy refundacyjnej.
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Tak.)
Ale skoro pan mówi o art. 39… Raczej nie widzę, żeby 

on podlegał zmianom, a w tym momencie…
(Prezes Zarządu Federacji Pacjentów Polskich 

Stanisław Maćkowiak: Stąd wniosek, żeby pochylić się 
nad nim i go zmienić.)

Tak, tylko że w tym momencie jest to przekroczenie 
materii zmian przedstawianych przez Sejm.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Wie pan, my nie możemy wykraczać poza materię, 
którą w tej chwili mamy, a to wyraźnie wychodzi poza tę 
materię, tak że bardzo przepraszam, ale nie możemy teraz 
uwzględnić pana prośby.

(Prezes Zarządu Federacji Pacjentów Polskich 
Stanisław Maćkowiak: Rozumiem.)

Ona po prostu przekracza zakres, o którym w tej chwili 
mówimy.
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Tak, w ten sposób.
(Głos z sali: Został odrzucony.)
Tak. Nie został poparty, tak?
(Głos z sali: Wniosek nie został poparty, ale…)
Tak. Dobra. Okej.
Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy ten punkt.
Kto będzie sprawozdawcą?
Wobec tego biorę to na siebie.
Proszę państwa, trzydzieści sekund przerwy technicznej.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. Bardzo 

dziękujemy panu ministrowi Neumannowi ze współpra-
cownikami.

Witamy pana ministra Igora Radziewicza-Winnickiego 
ze współpracownikami.

Szanowni Państwo, mamy teraz do rozpatrzenia dwie 
ustawy. Zaczniemy może od rozpatrzenia ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo farmaceutyczne.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo proszę o ciszę. 

Jest nas dużo, a mamy teraz dwie naprawdę solidne ustawy… 
Jeżeli ktoś z państwa chce rozmawiać, to proszę po prostu 
wyjść na korytarz i tam kontynuować rozmowę. Dobrze?

Panie Ministrze, prawo farmaceutyczne. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Ta krótka nowela ustawy – Prawo farmaceutyczne 

w zakresie badań klinicznych jest tak naprawdę pokłosiem 
projektu, który zrodził się w senackiej Komisji Zdrowia 
– przy wielkim wsparciu, entuzjazmie i zaangażowaniu 
pani senator Chybickiej, za co bardzo dziękuję – następnie 
przeszła do Sejmu i w tej postaci powróciła do Wysokiego 
Senatu. Tak naprawdę nowelizacja niesie ze sobą dwie 
albo trzy istotne zmiany. Pierwsza jest taka, że ma ona 
za zadanie zwiększać dostępność i ułatwiać realizowanie 
niekomercyjnych badań klinicznych przez polskie uczelnie. 
A mamy do czynienia ze stanem prawnym wynikającym 
z bardzo restrykcyjnych uwag NIK po kontroli sprzed kilku 
lat. NIK wskazał na możliwość podwójnego finansowania 
badań klinicznych w sytuacji, w której sponsor badań kli-
nicznych finansował całość świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielanych pacjentom oraz honoraria dla osób prowadzą-
cych badania kliniczne, a jednocześnie Narodowy Fundusz 
Zdrowia był płatnikiem, niejako podwójnie, tych samych 
świadczeń, za które tamte podmioty już zapłaciły.

Znowelizowanie prawa farmaceutycznego w wyniku 
– historycznie – dodania ust. 1a do art. 37 spowodowało 
z kolei utrudnienie w prowadzeniu badań niekomercyjnych, 
albowiem zgodnie z tym zapisem i pewną dość konserwa-
tywną doktryną, obowiązującą na wielu oddziałach woje-
wódzkich przez kilka minionych lat, wszystkie świadczenia 
zdrowotne, nawet te, które są gwarantowane, były finanso-

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Chwileczkę, mam pewną propozycję, Szanowni 

Państwo, bo zaraz się w tym po prostu pogubimy. Chciałbym 
zaproponować, jeżeli państwo senatorowie nie będą mieli 
zastrzeżeń, żebyśmy każdą poprawkę od razu…

(Głos z sali: Przegłosowali.)
…przegłosowali. Po poprawce głosowanie, żebyśmy 

się potem nie zgubili. Skoro nie ma głosów sprzeciwu, to 
tak zrobimy. Dobra?

Szanowni Państwo, pierwsza poprawka została omó-
wiona.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (3)
Kto jest przeciw? (3)
Poprawka nie została przyjęta.
Teraz poprawka druga.
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Aldona Figura: Panie Przewodniczący, przepraszam 
bardzo…)

Chwileczkę. Proszę, Pani Magister.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Ustawa została przyjęta, ale ta litera jeszcze nie weszła 

w życie w tym zakresie, ona wejdzie w życie 1 stycznia. 
Będzie taka sytuacja, że to, co jest po lit. s, wejdzie w życie 
szybciej niż litera… To znaczy, nie mówię o tym, że będzie 
dwa razy to samo, tylko że oprócz tego jest taka sytuacja: 
lit. s wchodzi w życie styczniu, a tutaj dajemy coś, co będzie 
po lit. s. Chciałam tylko o tym powiedzieć.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Pani Magister, wobec tego składam wniosek formalny, 

żebyśmy… Bo niesamowicie przedłuży nam to procedo-
wanie. Proponuję, żebyśmy teraz przegłosowali tę ustawę. 
Wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeżeli będzie 
taka możliwość, to po prostu na posiedzeniu plenarnym 
zostaną zgłoszone te poprawki i Biuro Legislacyjne też 
będzie mogło się do tego przygotować. Myślę, że to bę-
dzie najrozsądniejsze, żebyśmy po prostu potem wiedzieli, 
o czym mówimy.

Czy państwo się zgadzacie?
Skoro tak, to wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za? (2)
Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Dziękuję bardzo.
W związku z tym zgłaszam wniosek mniejszości.
Pani Magister, czy myśmy dobrze to wszystko przepro-

wadzili? Bo w tym momencie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Komisja zadecydowała o odrzuceniu ustawy i jest wnio-

sek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek. Tak ja 
to rozumiem, Pani Magister.

(Głosy z sali: Nie.)
No jak? Odrzucenie ustawy. Nie, przepraszam… Tak, 

wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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awansowanej chorobie nowotworowej u małych dzieci… 
W standardzie leczenia międzynarodowego przewiduje 
się wykorzystanie przeciwciał antygliadynowych, a prze-
ciwciała te nigdzie na świecie nie zostały dopuszczone do 
obrotu. Implikuje to konieczność wysyłania na tę terapię do 
ośrodków zagranicznych, przy czym koszt hospitalizacji nie 
może być refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
a wynosi on nawet 100–150 tysięcy euro za terapię, co abso-
lutnie uniemożliwia dostęp do terapii rodzinom z Polski i to 
dotkniętym tragedią choroby nowotworowej u dziecka.

Przyjęcie nowelizacji w tej postaci umożliwi z jed-
nej strony rozwój niekomercyjnych badań klinicznych, 
z drugiej strony dostęp do terapii metodami, które są uzna-
wane za właściwe postępowanie terapeutyczne, choć są 
nacechowane eksperymentalnością wynikającą z bardzo 
wczesnej fazy zastosowania poszczególnych produktów 
leczniczych.

Uprzejmie proszę o łaskawe, przychylne przyjęcie tego 
projektu.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z pań i panów senatorów chciałby… Pan se-

nator Ryszard Górecki. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:
Chciałbym tylko przedstawić informację, którą dosta-

łem na maila godzinę temu. Specjalista z Olsztyna, konsul-
tant wojewódzki w sprawie fizjoterapii pisze…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
To nie ta ustawa, Panie Senatorze. Zaraz będziemy 

omawiać tamtą.
(Senator Ryszard Górecki: To sorry.)
Dobrze. Czy do tej ustawy ktoś z państwa senato-

rów… Nie.
To może ktoś z gości chciałby zabrać głos. Widzę, że 

też nie.
Szanowni Państwo, wobec tego kto jest za przyjęciem 

zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Jednogłośnie za.
Pani senator Alicja Chybicka będzie sprawozdawcą. 

Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Pani Senator.
Jako że pan minister omówi następną ustawę, poprosi-

my pana ministra…
Panie Ministrze, ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.
Dwadzieścia sekund przerwy technicznej.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Szanowni Państwo, ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.
Proszę o zajęcie miejsc.
Proszę o zabranie głosu, Panie Ministrze.

wane wyłącznie przez sponsora badań klinicznych. Działo 
się tak nawet wówczas, kiedy ich udzielanie wiązało się 
wprawdzie z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wyni-
kających niejako z planu terapii poszczególnych osób, ale 
objęcie ich protokołem badania klinicznego było utożsa-
miane wręcz z zakazem uruchamiania środków publicznych 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

O ile można sobie wyobrazić, że w przypadku komercyj-
nych badań klinicznych, za którymi stoją potężne koncerny 
międzynarodowe, takie utrudnienie finansowania nie wpły-
wa istotnie na dostęp do leczenia, o tyle jednak w przypadku 
badań klinicznych, które są standardem terapii, a tak się 
dzieje między innymi w onkologii dziecięcej, w przypadku 
której bardzo duża odwaga światowych onkologów dziecię-
cych powoduje, że na zjazdach onkologicznych nierzadko 
uchwala się w ramach międzynarodowych standardów pro-
tokoły leczenia poszczególnych jednostek onkologicznych, 
nawet wraz z protokołem randomizacji pacjentów… Czyli 
de facto protokoły leczenia, uznawane za kanon wiedzy me-
dycznej, opierają się równocześnie na eksperymentalnych 
badaniach klinicznych z użyciem produktów leczniczych, 
które albo w ogóle nie są jeszcze dopuszczone nigdzie na 
świecie do obrotu, albo ich zastosowanie jest off-labelowe 
i pociąga za sobą następstwa wynikające z prowadzenia 
eksperymentu… Ta sytuacja w polskim otoczeniu praw-
nym w ciągu minionych lat spowodowała znaczący spadek 
liczby badań niekomercyjnych. Tak naprawdę liczba tych 
rejestrowanych badań jest niewiarygodnie niska. To znaczy, 
że o ile w Polsce prowadzi się około pięciuset, sześciuset 
badań klinicznych komercyjnych na terenie całego kraju, 
zarejestrowanych w urzędzie rejestracji, o tyle badań nie-
komercyjnych prowadzi się kilka. W tym roku, o ile dobrze 
pamiętam, w urzędzie rejestracji zarejestrowano ich pięć – 
pani profesor Chybicka podpowiada, że państwu się udało 
– a jest to bardzo mała liczba. Zatem nowelizacja przewi-
duje, że w przypadku niekomercyjnych badań klinicznych 
wszystkie świadczenia zdrowotne, które są świadczeniami 
gwarantowanymi, będzie finansował Narodowy Fundusz 
Zdrowia, nawet wówczas, kiedy ich udzielenie wynika 
z faktu wzięcia przez pacjenta udziału w niekomercyjnym 
badaniu klinicznym.

To jest fundament, po pierwsze, rozwoju niekomer-
cyjnych badań klinicznych, czyli rozwoju badań z zakre-
su zdrowia publicznego, bo często jest tak, że uczelnie 
publiczne prowadzą badania, które są, mówiąc wprost, 
czasami niezgodne z ideą marketingową koncernów far-
maceutycznych, bo nierzadko doprowadzają do zdobycia 
wiedzy, której efektem jest ograniczenie wydatków na leki 
albo udowodnienie większej skuteczności terapii znacznie 
tańszej od terapii znacznie droższej. Po drugie, jest to dzia-
łanie, które ma fundamentalny wpływ na dostęp do leczenia 
chorych, którzy chcieliby skorzystać z opcji terapeutycznej 
niebędącej jeszcze świadczeniem gwarantowanym, ale już 
dostępnej, o której wiadomo, że daje nadzieję terapeutycz-
ną. Szczególnym obszarem wrażliwości w tym przypadku 
jest onkologia, w tym onkologia dziecięca.

Nie jest także tajemnicą, że bardzo ważne środowisko, 
rzeczywiście dotknięte trudnością leczenia w Polsce, osób 
chorych na nerwiaka zarodkowego to osoby… W czwar-
tym stadium – podpowiada pani profesor – czyli w za-
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znajduje się pacjent. Natomiast w prywatnym systemie 
lecznictwa mamy do czynienia ze skrajnie niebezpieczną 
sytuacją, ponieważ bez tej ustawy… Dzisiaj w zasadzie nie 
ma żadnych regulacji prawnych, które pozwalałyby odróż-
nić wysoko wykwalifikowany personel medyczny, jakim są 
fizjoterapeuci, od nieskończonego katalogu uzdrowicieli, 
znachorów, masażystów i innych wiejskich, ludycznych 
uzdrawiaczy, którzy wyłącznie na podstawie ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej mogą świadczyć różne 
nieregulowane w żaden sposób usługi, niestety narażając 
tym samym pacjentów na duże niebezpieczeństwo. Dlatego 
ta ustawa wprowadza ład prawny i normy prawne w tym 
obszarze, który do tej pory nie był regulowany. Wskazuje, 
jakie jest minimalne wykształcenie fizjoterapeuty, wpro-
wadza sankcje karne za wykonywanie świadczeń bądź 
ogłaszanie się jako profesjonalista przez osoby, które nie 
mają uprawnień do tego tytułu.

Fizjoterapeuci to olbrzymia grupa zawodowa już sie-
demdziesięciu tysięcy osób, szeroko reprezentowana w tej 
chwili przez dwa bardzo silnie, prężnie działające stowa-
rzyszenia zawodowe obejmujące rolę liderów, które tak 
naprawdę dość mocno skonsolidowane, zjednoczone we 
współpracy i pisaniu tej ustawy, wyrażają dziś pewną godną 
odnotowania i na pewno wartą wspomnienia w Wysokim 
Senacie potrzebę identyfikacji zawodowej, tworzenia 
środowiska, własnej odrębności, tożsamości zawodowej, 
budowania deontologii zawodowej oraz ustanawiania naj-
wyższych norm moralnych i etycznych przyświecających 
wszystkim zawodom zaufania publicznego.

Projektowi poselskiemu od początku towarzyszyła idea 
wprowadzenia samorządności zawodowej i tworzenia or-
ganów, które wydając odpowiednie dokumenty, będą dbały 
nie tylko o organizację prawidłowego dopuszczania do 
wykonywania zawodu i nadzór nad tym. Dlatego ustawa 
zawiera także szereg przepisów wprowadzających nadzór 
nad prawidłowością wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 
Są to znane z innych ustaw zawodowych: system kontroli, 
system nadzoru i eliminowania błędów oraz system odpo-
wiedzialności zawodowej. W imieniu projektodawców, 
których nie reprezentuję, przedkładam projekt w tej formie, 
uprzejmie prosząc o jego akceptację. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
W tej chwili głos należy do senatorów.
Pan senator Ryszard Górecki. Proszę bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze!
Co do tej kwestii – przepraszam – się pospieszyłem, 

ale chciałbym powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo waż-
na ustawa, która będzie rozwiązywała wiele problemów. 
Doświadczyłem tego w rodzinie, bo jedna z bliskich mi 
osób miała mieć bardzo poważną operację kręgosłupa. 
Profesor Harat powiedział: „nie, trzeba pójść tą drogą”. 
I absolutnie wszystko zostało wyleczone. A specjalista wo-
jewódzki z Olsztyna pisze tak: „nasza grupa zawodowa 
walczy od wielu lat o właściwe miejsce dla siebie, dążąc 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Tylko kwestia formalna. Ustawa jest projektem posel-

skim. Czy są przedstawiciele projektodawców?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Prawdę mówiąc, nie widzę tutaj nikogo z pań posła-

nek czy panów posłów. W związku z tym proszę, Panie 
Ministrze…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
To w takim razie ja przedstawię to pokrótce, bo rzeczy-

wiście współpracowałem w przygotowywaniu tej ustawy. 
Ona bardzo się zmieniła od momentu, kiedy druk poselski 
wpłynął pod obrady Komisji Zdrowia Sejmu. Do tej pory 
zostało wprowadzonych kilkadziesiąt istotnych poprawek 
do ustawy, które spowodowały, że po pierwsze, stała się ona 
zgodna z prawem unijnym. Po drugie, zawiera wszystkie 
elementy niezbędne do tego, by minister nauki orzekł, iż 
jest zgodna z systemem prawa regulującym funkcjonowa-
nie szkolnictwa wyższego i edukacji w ramach KRK. Po 
trzecie, w wyniku kompromisu wypracowano także zapisy 
definiujące to, na czym polega wykonywanie zawodu fizjo-
terapeuty, by jasno i precyzyjnie określić, jakie czynności 
wykonywane w ramach świadczeń zdrowotnych składają 
się na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, a jakie się na 
to nie składają, co – jak zapewne Wysoka Komisja już 
wie – stało się także przyczyną najszerszej dyskusji nad tą 
ustawą. Mianowicie chodzi o styczność funkcjonowania 
fizjoterapeutów z funkcjonowaniem innych grup zawo-
dowych w procesie leczenia ludzi albo – mówiąc lepiej 
– szeroko pojętej rehabilitacji.

Ta ustawa dotyczy bardzo ważnego obszaru regula-
cji. Mianowicie jesteśmy jednym z ostatnich krajów Unii 
Europejskiej, w którym w ogóle nie uregulowano tego, kim 
jest fizjoterapeuta, jakie ma profesjonalne przygotowanie 
do wykonywania swojego zawodu, jakie ma uprawnienia, 
jakie jest oczekiwane minimalne wykształcenie osób zaj-
mujących się fizjoterapią, wykonujących określony zakres 
świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów zarówno na 
rynku prywatnym, jak i na rynku publicznym.

Powiedziałbym, że ustawa ma szczególne znaczenie dla 
rynku prywatnego, bo funkcjonowanie na rynku publicz-
nym zawsze jest sankcjonowane szeregiem szczegółowych 
przepisów, w tym rozporządzeń koszykowych i wymo-
gów stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia… To 
sprawia, że pacjent w szpitalach, czyli mówiąc językiem 
ustawy, w podmiotach leczniczych świadczących całodo-
bowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, jest pacjentem 
zabezpieczonym przez wieloosobowy, interdyscyplinarny 
zespół terapeutyczny, w którym kierowniczą funkcję za-
wsze pełni lekarz, niezależnie od tego, na jakim oddziale 
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Senator Waldemar Kraska:
Ja w zasadzie tylko uzupełnię wypowiedź pani sena-

tor. Rzeczywiście, jeżeli pacjent zgłasza się z konkretnym 
objawem, na przykład bólem barku, to jakie narzędzia ma 
fizjoterapeuta, aby rozpoznać przyczynę tego bólu? To jest 
moje pierwsze pytanie.

Co legło u podstaw tego, aby właśnie ustanowić jako 
samodzielny zawód medyczny zawód fizjoterapeuty? Bo 
wiemy, że fizjoterapia jest tylko jednym z elementów kom-
pleksowej rehabilitacji.

Moje trzecie pytanie brzmi: dlaczego w tej ustawie 
wyeliminowano rolę specjalisty rehabilitacji medycznej? 
Fizjoterapeuta właściwie sam sobie będzie sterem, żegla-
rzem, okrętem i to on będzie odpowiadał za to, jak będzie 
leczył pacjentów, bez jakiejś kontroli, jeśli chodzi oczywi-
ście o zawód lekarza.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zanim oddam głos panu ministrowi, muszę naprawić 

swój błąd, bo nie przywitałem pani magister z naszego 
Biura Legislacyjnego. 

Dzień dobry, Pani Magister, witamy panią.
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Aldona Figura: Dzień dobry.)
Teraz, Panie Ministrze, bardzo proszę o ustosunkowanie 

się do głosów, które były kierowane do pana.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Zacznę od samego początku, od pytań pani senator 

Czudowskiej. Rzeczywiście początkowo trwały prace nad 
projektem rządowym, później nad projektem poselskim. 
To były jeszcze lata 2012–2013, jak dobrze pamiętam. 
Zajmowały się tym różne osoby. Pamiętam, że z ramienia 
ministerstwa pilotował to wówczas pan minister Krzysztof 
Chlebus. Ale też trzeba powiedzieć szczerze, że wypracowa-
nie konsensusu środowiskowego zajęło bardzo dużo czasu. 
To znaczy mieliśmy wówczas do czynienia raczej z rozbież-
nymi wizjami zawodu fizjoterapeuty, rozbieżnymi wizjami 
samorządności tego zawodu. Trudno procedować nad tak 
ważnym dla całego środowiska projektem, kiedy nie kon-
sensusu środowiskowego co do tożsamości zawodowej.

Oczywiście ubolewam nad tym, że mamy wspólnie 
tak mało czasu. Niespełna miesiąc temu dowiedziałem się, 
że pan minister Zembala wyznaczył mnie do współpracy 
z Komisją Zdrowia Sejmu i z Klubem Parlamentarnym PSL, 
który był projektodawcą tej ustawy. Uważam, że w tym 
czasie udało nam się wypracować dobry kompromis, a jed-
nocześnie – co warto zauważyć – ta ustawa i procedowanie 
nad nią spowodowały bardzo istotną, dla mnie, konsolidację 
środowiska. W tej chwili oba stowarzyszenia mówią jednym 
głosem i wydaje się, że jest pełna zgoda wszystkich fizjote-
rapeutów co do tego kształtu ustawy, która dziś leży przed 
panem przewodniczącym i Wysoką Komisją.

do uchwalenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Jesteśmy 
terapeutami, bez których żadna specjalizacja medyczna nie 
jest w stanie zagwarantować pacjentom skutecznego, kom-
pleksowego leczenia”. Doświadczyłem tego na przykładzie 
wielu pracowników na mojej uczelni. Dlatego uważam, że 
to jest bardzo ważna, bardzo dobra ustawa. Szkoda, że tak 
późno wprowadzana.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję. Czyli nie ma pan pytań… Jest pewien wnio-

sek, bardzo dobry. Wiemy, Panie Senatorze, że jest to na 
pewno bardzo potrzebna ustawa.

Pani senator Czudowska i pan senator Kraska. Proszę 
uprzejmie.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję bardzo.
Tak, również zgadzam się z tym, że ta ustawa jest bar-

dzo ważna, że od lat oczekuje się unormowania zasad funk-
cjonowania zawodu fizjoterapeuty w zakresie świadczenia 
usług medycznych. Powtórzę to – pana ministra wtedy nie 
było – co powiedziałam, omawiając ustawę o informacji 
elektronicznej: szkoda, że nad tak ważną ustawą znowu 
procedujemy na koniec kadencji, kiedy już terminy są takie, 
że niewiele w niej można zmienić, jakkolwiek będziemy 
proponować poprawki.

Odniosę się jeszcze, zanim zadam kilka pytań panu mi-
nistrowi, do wypowiedzi pana senatora Góreckiego sprzed 
chwili. Tak, to prawda, fizjoterapeuci… Nie wyobrażamy 
sobie dzisiaj medycyny, medycyny nie tylko pourazowej, 
ale i senioralnej, bez fizjoterapii. Ale podam inne przy-
kłady. Mam pacjentów, u których z powodu kręgosłupa 
prowadzona jest fizjoterapia za fizjoterapią. Ale nikt nie 
sprawdził, czy pacjentka nie ma raka, tylko jej tego raka 
narządów rodnych rozhulano. To działa w obie strony, Panie 
Profesorze, więc nie możemy się posługiwać konkretnymi 
przykładami, bo one będą i z jednej, i z drugiej strony, 
możemy dostarczać ich sobie tysiące.

A teraz mam właśnie pierwsze pytanie do pana ministra. 
Dlaczego tak ważna ustawa, oczekiwana przez środowisko 
fizjoterapeutów, oczekiwana również przez rząd, musiała 
być projektem poselskim? Dlaczego rząd nie zajął się tym 
wcześniej? To moje pierwsze pytanie.

Pan minister powiedział, że jest pozytywna opinia mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego, ale ja bym prosiła, żeby 
pan zacytował tę opinię… Proszę także o odpowiedź, czy 
jest opinia ministra spraw zagranicznych o zgodności tej 
ustawy z prawem europejskim, bo tego wymagają odpo-
wiednie dyrektywy Unii Europejskiej, i zacytowanie opinii, 
jeśli jest. Proszę też o opinię Naczelnej Rady Lekarskiej 
w sprawie tej ustawy. O poprawkach, które będziemy chcie-
li zgłaszać, powiem trochę później.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Pani Senator.
Może jeszcze pan senator Kraska. Proszę bardzo.
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na: diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, 
planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; kwalifikowaniu, 
planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; kwalifikowaniu, 
planowaniu i prowadzeniu masażu; zlecaniu wyrobów me-
dycznych; dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów me-
dycznych; nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami 
medycznymi; prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycz-
nej, co ma olbrzymie znaczenie w perspektywie rządowej 
polityki senioralnej i wzrastających potrzeb starzejące-
go się społeczeństwa; na szeregu oddziaływań z zakresu 
promocji zdrowia i na utrzymywaniu długotrwałej dobrej 
kondycji zdrowotnej organizmu; w końcu na wydawaniu 
opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego. W kon-
tekście kompetencji zawodu fizjoterapeuty mówimy zatem 
de facto o zamkniętym katalogu orzeczeń… i o adaptacji 
do zmienianego potencjału funkcji ciała i aktywności, co 
wyraźnie zamyka zdolność orzeczniczą fizjoterapeuty do 
kompetencji zgodnych z jego wykształceniem.

Tym samym fizjoterapeuta, któremu ustawa daje rów-
nież dostęp do dokumentacji medycznej… Przecież fizjo-
terapeuta jest zawodem medycznym. Ze względu na te 
wszystkie zastrzeżenia, potencjalne niebezpieczeństwa – 
także te, o których wspomniała pani senator Czudowska, 
kiedy rzeczywiście niewłaściwe, wadliwe zakwalifikowa-
nie pacjenta z procesem nowotworowym może być nieko-
rzystne dla pacjenta – fizjoterapeuta uzyskuje dostęp do 
informacji o pacjencie, żeby dysponował nie tylko infor-
macjami zebranymi podczas wywiadu medycznego, który 
fizjoterapeuta, jak każdy przedstawiciel zawodu medycz-
nego, jest zobligowany przeprowadzić przed udzieleniem 
świadczenia zdrowotnego, by nie popełnić błędu medycz-
nego, jakim jest błędne zakwalifikowanie pacjenta.

Pamiętajmy o tym, że – w związku z dzisiejszą sytuacją 
prawną i przywiązywaniem bardzo dużej wagi do poszano-
wania praw pacjenta oraz zagwarantowania mu najwyższej 
jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych – to właśnie 
dzięki tej ustawie odpowiedzialność cywilna, zawodowa 
i karna spada na osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych, 
a nie na osobę kwalifikującą pacjenta.

Tutaj od razu obszerniejszy komentarz. Mianowicie 
w toku prac nad tą ustawą wielokrotnie dyskutowaliśmy 
z krajowymi konsultantami z różnych dziedzin i ze śro-
dowiskiem lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej 
o tym, w jaki sposób w przepisach prawa zdefiniować ten 
trudny do zdefiniowania – zgadzam się z tym, że jest to 
trudne do zdefiniowania – obszar pogranicza, i o tym, czy 
jesteśmy w stanie wytyczyć jednoznacznie granicę między 
świadczeniami lekarskimi a świadczeniami fizjoterapeu-
tycznymi. Niestety wydaje się, że podobnie jak w przypad-
ku nakładania się kompetencji w wielu innych zawodach 
medycznych, jest to po prostu niemożliwe. Medycyna jest 
zbyt rozbudowana i obszary pogranicza za bardzo się na 
siebie nakładają, zarówno w przypadku specjalności me-
dycznych, jak i w przypadku różnych zawodów medycz-
nych, by jednoznacznie, niczym białą kreską, wytyczyć 
granice od do. Jest to niemożliwe.

Uchwalenie tej ustawy, ustanowienie samorządu za-
wodowego, a przede wszystkim odpowiedzialności cy-
wilnej, karnej i zawodowej fizjoterapeuty powoduje, że 
błędne zakwalifikowanie – o którym mówiła pani senator 

Jeśli chodzi o opinie ministra spraw zagranicznych i mi-
nistra nauki, to pozwoliliśmy sobie je skserować i złożyć 
na ręce pana przewodniczącego. Ja tylko je streszczę. Pan 
minister Artur Nowak-Far w imieniu ministra spraw zagra-
nicznych skonstatował, że projekt ustawy ujęty w sprawoz-
daniu komisji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, ale 
miał drobną uwagę dotyczącą art. 35 ust. 3, projektu mak-
symalnego poziomu opłaty za szkolenia specjalizacyjne. 
Pan minister sugeruje konieczność powiadamiania Komisji 
Europejskiej o ograniczeniu wynikającym z tego przepisu, 
dotyczącym usług na rynku wewnętrznym. Rozumiem, 
że w trybie informacji w systemie będzie należało – jeśli 
Wysoka Izba uchwali i zaakceptuje ten projekt ustawy – 
poinformować Komisję Europejską o tym fakcie.

Opinię ministra nauki i szkolnictwa wyższego, tak-
że przesłaną dzisiaj do ministra zdrowia, przedłożyłem 
Wysokiej Komisji w postaci kserokopii. Ona jest trochę bar-
dziej obszerna. Może zacytuję dłuższy fragment, w którym 
pani minister Lipińska-Nałęcz pisze, iż: „Analiza projektu 
ustawy o zawodzie pozwala stwierdzić, że w toku prac sej-
mowych projekt został znacząco poprawiony. Szczególnie 
korzystne dla środowiska akademickiego wydają się wpro-
wadzone zmiany i poprawki, dzięki którym wyelimino-
wano regulacje zdające się naruszać prawa nabyte osób 
już wykonujących samodzielnie zawód fizjoterapeutów 
oraz absolwentów studiów z zakresu fizjoterapii, którzy 
w tym roku wchodzą na rynek usług. Ponadto za bardzo 
istotne uważam usunięcie przepisów, zgodnie z którymi 
programy kształcenia na studiach miałyby być określane 
przez ministra zdrowia w ramach standardów kształcenia, 
oraz przywrócenie w tym zakresie uczelniom autonomii 
programowej, dzięki której będą one mogły samodziel-
nie kształtować programy studiów fizjoterapeutycznych, 
zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
z rozporządzeniem ministra nauki” itd. „Projekt oceniam 
pozytywnie, pomimo że wątpliwości może nadal budzić 
brzmienie art. 13 ust. 3”. Dalej pani minister Nałęcz porusza 
kwestię jednoznaczności pojęć: „dyplom” oraz „złożenie 
egzaminu” i „państwowy egzamin fizjoterapeuty”, które 
w moim przekonaniu nie noszą już znamion niezgodności 
z systemem prawa ani nie budzą wątpliwości, jeśli chodzi 
o prawidłowość legislacji.

Ponadto projekt obywatelski – warto to zauważyć – 
który Wysoka Izba przyjęła niejako równolegle w zasadzie 
wszystkimi… Pracuje nad nim i przyjęła go w wyniku 
jednoznacznego poparcia wszystkich klubów parlamentar-
nych. Zgodnie z naszą analizą merytoryczną w znakomitej 
większości przepisów jest on zbieżny z projektem, który 
leży dzisiaj przed Wysoką Komisją.

Pan senator Kraska pytał, jakie narzędzia będzie miał 
fizjoterapeuta, żeby właściwie zakwalifikować pacjenta 
do fizjoterapii. Oczywiście zgadzam się z opinią o tym, 
że pojęcie rehabilitacji jest znacznie szersze od pojęcia 
fizjoterapii. Ustawa jest ustawą o zawodzie fizjoterapeuty 
i w art. 4 definiuje, na czym polega wykonywanie zawodu 
fizjoterapeuty. Warto mocniej pochylić się nad tym arty-
kułem, albowiem w art. 4 ust. 2 enumeratywnie wymienia 
się… Ustawa precyzyjnie określa, czym jest fizjoterapia, 
mówiąc że wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności 



107. posiedzenie Komisji Zdrowia18

Może ja panu przeszkadzam, ale byłoby dobrze, gdyby 
pan minister słyszał, bo jednak…

(Głos z sali: Przepraszam bardzo.)
Drobiazg, nie jestem przeczulony na tym punkcie.
Proszę mi powiedzieć… Mówi pan, że jak fizjoterapeuta 

popełni błąd, będzie odpowiadać karnie itd. Dobrze, tylko 
pan mówi o fizjoterapeucie, Panie Ministrze, a ja patrzę 
na pacjenta. Przecież pacjenta nie obchodzi to, że fizjote-
rapeuta popełnił błąd i pójdzie – załóżmy – do więzienia. 
Chodzi o to, żeby tych błędów nie było, żeby fizjoterapeuta 
nie popełnił błędu. I w końcu studia medyczne różnią się 
czymś od studiów kształcących fizjoterapeutów. Bo czy na-
stępstwem będzie na przykład – tak to rzucam – likwidacja 
w medycynie specjalizacji z rehabilitacji medycznej? Bo 
skoro ta ustawa będzie tak wyglądała, to po co ci rehabili-
tanci medyczni? Nie są potrzebni. Prawda?

Nie mogę zrozumieć, dlaczego właśnie nie ma czegoś 
takiego, że to lekarz o tym decyduje i lekarz daje skiero-
wanie. Zgadzam się z panią senator Czudowską. W swojej 
praktyce onkologicznej spotkałem się z tym, że fizjotera-
peuta, magister fizjoterapii, po prostu złamał pacjentce 
kręgosłup, bo były przerzuty nowotworowe. W tym mo-
mencie pan minister mówi: okej, fizjoterapeuta popełnił 
błąd, źle zakwalifikował. Nie w tym rzecz. Od czegoś te 
studia medyczne są, z jakiegoś powodu jednak mamy tytuły 
lekarzy. Mam w tym przypadku duże wątpliwości. Proszę 
o rozwianie moich wątpliwości, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Co do likwidacji specjalizacji dla lekarzy, to nie ma 

o tym mowy. Nie ma o tym mowy nigdzie, na żadnym 
etapie. Utworzenie pięcioletnich studiów magisterskich 
z zakresu zdrowia publicznego nie przekreśla sensu ist-
nienia lekarzy specjalizujących się w zakresie zdrowia pu-
blicznego; ja jestem jednym z nich. Tworzenie zespołów 
terapeutycznych, których członkowie mają różne wykształ-
cenie, w żaden sposób nie uzasadnia prawa czy nawet próby 
hierarchizowania wyższości i jakości wykształcenia.

Pamiętajmy o tym, że z chwilą, gdy zmarł Nikołaj 
Aleksandrowicz Siemaszko, zmarła także pewna koncep-
cja siemaszkowskiego systemu opieki zdrowotnej, którego 
trzonem był podział na wyższy zawód medyczny reprezen-
towany przez lekarzy, średni personel medyczny i niższy 
personel medyczny. To była koncepcja rewolucyjna jak 
na początek XX wieku, ale XX wiek przyniósł olbrzymi 
rozwój różnych nauk medycznych i w medycynie pojawiło 
się wiele nowych zawodów, które ukonstytuowały swoją 
tożsamość zawodową i odrębność od medycyny. Już od 
wielu lat, a w przypadku Polski można powiedzieć, że od 
ponad dwudziestu, kształci się specjalistów z zakresu fizjo-
terapii czy, wcześniej, rehabilitacji medycznej jako osoby, 
którym się nadaje tytuły zawodowe magistra. A zgodnie 
z interpretacją ministra nauki i szkolnictwa wyższego tytuł 
zawodowy magistra jest równorzędny z tytułem zawodo-
wym lekarza medycyny. W związku z tym trudno mówić 
o ustawowej wyższości jednego zawodu nad innym.

Czudowska – jest ewidentnym błędem medycznym. Gdyby 
nawet przyjęto koncepcję, nad którą dyskutowano w cza-
sie tych prac – dlatego do niej wracam – zgodnie z którą 
rozpoczęcie jakichkolwiek interwencji medycznych przez 
fizjoterapeutę musiałoby być poprzedzone kwalifikacją 
lekarską, to rozpoczęłaby się wielka dyskusja o tym, kto 
miałby być lekarzem uprawnionym do właściwego zakwa-
lifikowania. Czy absolwent medycyny bez żadnej specjali-
zacji po sześcioletnich studiach, czy po pięcioletnich plus 
staż według tego nowego modelu kształcenia, jest osobą, 
której kompetencje Wysoka Komisja oceniłaby wyżej niż 
doktora habilitowanego z zakresu fizjoterapii, jeśli chodzi 
o właściwe zakwalifikowanie pacjenta?

Czy w końcu… Nie umniejszając nikomu, bo nie mam 
cienia wątpliwości, że lekarze specjaliści z zakresu reha-
bilitacji medycznej są osobami posiadającymi olbrzymią 
wiedzę medyczną i jeszcze głęboką znajomość rehabilita-
cji, bardzo wielu z nich jest także absolwentami studiów 
fizjoterapeutycznych. Ale to tylko niewielka grupa przed-
stawicieli zawodu, który ja też reprezentuję. Osobiście mam 
wątpliwości co do to tego, że inni reprezentanci naszego 
zawodu, czyli lekarze, mają większe kompetencje w za-
kresie właściwego zakwalifikowania pacjenta do fizjote-
rapii niż sami fizjoterapeuci. Myślę na przykład o sobie, 
o pediatrach; ja jestem pediatrą, jestem także specjalistą 
zdrowia publicznego, ale to nie jest specjalizacja… Ale 
gdybym był klinicystą, to bym jeszcze bardziej podawał 
w wątpliwość to, czy lekarz specjalista epidemiologii albo 
mikrobiologii lekarskiej ma większą wiedzę, by właściwie 
zakwalifikować pacjenta i nie popełnić błędu, o którym 
mówiła senator Czudowska. Dziękuję za to sformułowanie, 
bo rzeczywiście krzywda, jaką można zrobić niewłaściwą 
kwalifikacją, jest ogromna; jeżeli wyobrazimy sobie po-
tencjalne następstwa… Można wymieniać: dermatologów, 
laryngologów; medycyna jest wielka…

(Głos z sali: Histopatologów.)
Histopatologów i wielu innych.
W moim przekonaniu jest to rozwiązanie kompro-

misowe.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Już kończę, poddając to weryfikacji Wysokiej Komisji 

i strony publicznej.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Spokojnie… Jest pan chirurgiem, a my musimy być 

spokojni.
(Głos z sali: Ale po dyżurze.)
Panie Ministrze, ja też pozwolę sobie zadać panu pewne 

pytanie. Chodzi o to, co pan tutaj cytował: „Wykonywanie 
zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności na” i jest wyliczenie. Proszę 
mi powiedzieć, co nie jest wyliczone? Skoro jest „w szcze-
gólności”, to co jeszcze może być nie w szczególności? Co 
jeszcze fizjoterapeuta może nie w szczególności? To jest 
dla mnie interesująca sprawa.

Druga sprawa…
(Rozmowy na sali)
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Nie wiem… Jestem z takiej szkoły, że to lekarz odpowiada 
za pacjenta i wprowadzenie tego, w moim odczuciu, może 
spowodować, że to kompletnie się rozmydli. I tego się boję, 
bo jednak chodzi o pacjenta, a nie o to, czy fizjoterapeuta 
będzie karany, czy nie będzie karany; to jest wtórna sprawa. 
Chodzi o pacjenta i odpowiedzialność za pacjenta.

Jednak myślę, że – chociaż po raz pierwszy jesteśmy 
w konflikcie, Panie Ministrze – pozwolimy jeszcze… Tak, 
pani senator Czudowska. Chodzi o to, żebyśmy nie powie-
lali tych kwestii. Potem przejdziemy do poprawek, oczy-
wiście jeżeli one będą. Wcześniej jeszcze państwo będą 
mogli się wypowiedzieć.

Proszę, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Ministrze, chciałabym się tylko jeszcze upew-

nić… O ile ja się znam na medycynie – to takie powiedzenie 
– to odpowiedzialność za pacjenta kierowanego na fizjote-
rapię ponosi konkretnie lekarz, który przystawił pieczątkę 
na skierowaniu. A on ma dokumentację medyczną. Jeżeli 
na jego konkretne zapytanie… Powiedzmy, że lekarz pierw-
szego kontaktu pisze do mnie prośbę o ocenę, czy w przy-
padku pacjentki, która była leczona onkologicznie czy jest 
w trakcie leczenia onkologicznego, są przeciwwskazania 
do jakiejś fizjoterapii, czy nie ma. Jeżeli napiszę, że nie ma 
przeciwwskazań, to lekarz ją wyśle, a jeżeli napiszę, że są, 
to jej nie wyśle. Jeśli ja źle zbadałam pacjenta i w mojej 
dokumentacji… To ja ponoszę odpowiedzialność. To jest 
proste, to nie jest tak, że nikt nie ponosi odpowiedzialności. 
A jeżeli pacjent zgłasza się do fizjoterapeuty bez skiero-
wania, to czy, na mocy tej ustawy, fizjoterapeuta ponosi 
odpowiedzialność, czy nie? Nie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Jeszcze pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, powiedział pan, że ustawa jest zgodna 

z prawem europejskim. A jak się pan odniesie do opinii 
Biura Analiz Sejmowych z sierpnia, która jednoznacz-
nie mówi, że ta ustawa nie jest zgodna z prawem Unii 
Europejskiej? Nawet z autopoprawką, którą państwo wnie-
śliście 18 września, ona nadal jest niezgodna z prawem Unii 
Europejskiej. Czy państwo macie inne opinie, czy Biuro 
Analiz Sejmowych się myli?

Drugie pytanie. Z dniem wejścia ustawy w życie prawo 
do wykonywania zawodu fizjoterapeuty otrzymują wszyscy, 
czyli ci, którzy są technikami fizjoterapii, licencjaci, magi-
strowie. Właściwie zrównujemy ich, wrzucamy wszystkich 
do jednego worka. Czy uważacie państwo, że nie powinno 
być jakiejś weryfikacji ich wiedzy i kompetencji? Bo wie-
my, że po wejściu w życie tej ustawy fizjoterapeuci będą 
musieli mieć tytuł magistra i zdawać odpowiedni egzamin. 
A tu właściwie nie ma żadnej weryfikacji. Czy taki mieliście 
państwo zamysł, tworząc tę ustawę? Oczywiście jest to 
ustawa poselska, ale wiemy, że ministerstwo też maczało 
w tym palce. Dziękuję.

W XXI wieku musimy raczej budować bezpieczne dla 
pacjenta relacje w tych złożonych zespołach terapeutycz-
nych. Przekonanie, że szefem zespołu terapeutycznego 
zawsze musi być lekarz, moim zdaniem, w przypadku me-
dycyny klinicznej, zamkniętego oddziału szpitalnego dziś 
ciągle jeszcze nie budzi wątpliwości i, jak myślę, długo 
nie będzie ich budziło. Ale w przypadku medycyny am-
bulatoryjnej, szczególnie prywatnego zespołu… Wrócę 
do sytuacji wspomnianej przez pana przewodniczącego. 
Ciśnie mi się na usta pytanie: kto skierował tę pacjentkę do 
fizjoterapeuty? Czy ona tam poszła prywatnie, czy ktoś ją 
skierował? I czy zdaniem pana przewodniczącego, gdyby ją 
skierował lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, to do tej 
tragedii by nie doszło, czy by doszło? Albo zadam jeszcze 
inne pytanie. Jeżeli pacjent leczy się u lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej przez dwadzieścia lat i w tym czasie 
rozwija się u niego choroba nowotworowa, a równolegle 
korzysta z opieki fizjoterapeutycznej, to kto jest winien 
przeoczenia jego choroby nowotworowej? Lekarz podsta-
wowej opieki zdrowotnej, inni specjaliści, u których się 
w tym czasie leczył, a może ten fizjoterapeuta? Może na 
końcu pielęgniarka środowiskowa, która podpisała kontrakt 
i bierze stawkę kapitacyjną? Dzisiaj trudno jest wskazać 
jedną osobę odpowiedzialną za to i potwierdzić, że akurat 
gdyby za każdym razem kierownikiem zespołu terapeutycz-
nego był lekarz, to uniknęlibyśmy tych tragedii, o których 
pan przewodniczący powiedział.

Nie jestem w stanie odpowiedzieć panu przewodniczą-
cemu jednoznacznie, ale zadaję pytanie: czy ma pan lepsze 
rozwiązanie? Bo w moim przekonaniu takie rozwiązanie, 
że każdorazowo dotknięcie – przepraszam za kolokwializm 
– pacjenta przez fizjoterapeutę musi być usankcjonowane 
wcześniejszym skierowaniem albo podpisem z pieczątką le-
karską, wydłuży czas dostępu do fizjoterapeuty i nie zwięk-
szy bezpieczeństwa. Praktyka będzie taka, że pacjenci będą 
chodzili do POZ, żądali od lekarzy pieczątki z podpisem, 
a następnie chodzili do swoich gabinetów fizjoterapeutycz-
nych. Wątpię, żeby to w jakikolwiek sposób w praktyce 
podniosło jakość i zwiększyło bezpieczeństwo pacjentów.

Pytanie o to, co znaczy „w szczególności”… Myślę, że 
jest to formuła prawna, która funkcjonuje w wielu ustawach; 
jest to katalog enumeratywnie wymienionych czynności. 
Oczywiście ustawa pozwala ministrowi – o ile dobrze pa-
miętam, jest o tym mowa w art. 4 ust. 7 – na opublikowanie 
aktu wykonawczego, rozporządzenia, w którym minister 
zdrowia będzie określał szczegółowy zakres czynności. 
Przyznaję, że jesteśmy na pierwszym etapie pracy, być 
może rzeczywistość ją zweryfikuje i będzie konieczne do-
precyzowanie wielu działań w przypadku poszczególnych 
gałęzi medycyny. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pięknie nam pan historycznie udowodnił, że… 

Przytoczył pan koncepcję Siemaszki… Fajnie. Nie wiem 
czemu, Panie Ministrze, przytoczył pan tego Siemaszkę. 
Mnie nie chodzi o to, żeby udowadniać, który zawód jest 
ważniejszy, tylko chodzi mi o pewną odpowiedzialność, 
a odpowiedzialność za pacjenta zawsze spada na lekarza. 
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Dziękuję bardzo.
Mam pewną prośbę, dlatego że nawet z powodu cza-

su, jaki upłynął od uchwalenia ustawy przez Sejm, Biuro 
Legislacyjne nie miało możliwości odpowiedzialnie zająć 
się tą ustawą. W związku z tym przyjmowanie teraz ja-
kichkolwiek poprawek spowoduje dużą trudność w ogóle 
w ustosunkowaniu się do meritum. Tak że bardzo bym pro-
siła ewentualnie o danie nam czasu na zapoznanie się z tymi 
zmianami i przygotowanie opinii na posiedzenie Senatu.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Pani Senator, proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:
To w takim razie może przedstawię jedną poprawkę, 

najistotniejszą. Proszę o jej przegłosowanie jeszcze dzi-
siaj. Proszę o dwie minuty przerwy, bo muszę się jeszcze 
z kolegami wnioskodawcami…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze, Pani Senator, zwłaszcza że jeszcze nasi goście 

się nie wypowiedzieli.
To proszę, żeby nasi goście się wypowiedzieli w kwestii 

tej ustawy. Wiem, że pan minister Włodarczyk chciał zabrać 
głos. Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Członek Naczelnej Rady Lekarskiej 
Andrzej Włodarczyk:
Panie Przewodniczący! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie! Panie Ministrze!
Przede wszystkim chciałbym państwa poinformować, że 

prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, pan doktor Hamankiewicz, 
złożył na ręce pana przewodniczącego Rafała Muchackiego 
list. Prosiłbym, żebyście państwo mogli się z nim zapoznać… 
Pozwolę sobie dodać tylko parę słów komentarza do tego li-
stu. Otóż, proszę państwa, nigdzie w cywilizowanym świecie 
zawód fizjoterapeuty nie jest zawodem samodzielnym. Jest 
to tak zwany zawód paramedyczny, zawód pomocniczy, tak 
jak zawód pielęgniarki, zawód fizyka, technika radiologii 
czy jeszcze inne zawody.

Proszę państwa, w Polsce jest kilkanaście zawodów 
medycznych, które nie są uregulowane odrębnymi usta-
wami. Chciałbym poinformować Wysoką Izbę, państwa, 
że w 2007 r. została przygotowana ustawa o tak zwanych 
innych zawodach medycznych, która regulowała wszyst-
kie zawody medyczne poza tymi, w przypadku których są 
już ustawy. Ta ustawa była gotowa do złożenia w Sejmie, 
ale decyzją rządu, a konkretnie ówczesnego prezesa Rady 
Ministrów, Donalda Tuska, w ramach tak zwanej deregulacji 
zawodów, nie skierowano jej do laski marszałkowskiej. Ta 
ustawa jest gotowa i leży, Panie Ministrze, w Ministerstwie 
Zdrowia. Proszę mi wierzyć, że jest to dobra ustawa, regu-
lująca również zawód fizjoterapeuty.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze pani senator Czudowska. Proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Teraz proszę wszystkich członków komisji i gości 

o cierpliwość, bo chciałabym przedstawić w imieniu se-
natora Kraski i w imieniu senatora Gogacza sto trzydzieści 
osiem poprawek do tej ustawy. Mam uzasadnienie wszyst-
kich, nie będę tego czytać. Takie mam prawo. Postaram się 
to zrobić sprawnie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Tak, oczywiście, Pani Senator. Bardzo proszę.

Senator Dorota Czudowska:

Poprawka pierwsza: w art. 1 ust. 1 skreślić pkt 2. 
Poprawka druga: w art. 1 ust. 1 skreślić pkt 5. Poprawka 
trzecia: w art. 1 skreślić ust 2. Poprawka czwarta: art. 2 
nadać brzmienie: „zawód fizjoterapeuty może wykonywać 
osoba spełniająca wymagania określone niniejszą ustawą. 
W odniesieniu do osób chorych fizjoterapeuta wykonuje 
czynności wymienione w art. 4 i 2 na zlecenie i pod nad-
zorem lekarza specjalisty”. My te poprawki możemy potem 
państwu udostępnić.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Pani Senator, rozumiem. Oczywiście ma pani prawo 
to przedstawić, tylko jest pewna prośba, bo nasze Biuro 
Legislacyjne nie ma tych poprawek… Prawda?

(Senator Dorota Czudowska: Dostanie je.)
No tak, ale skoro w tej chwili będziemy nad tym proce-

dować, to trudno, żeby Biuro Legislacyjne od razu się usto-
sunkowało. Czy nie lepiej byłoby, żeby pani, Pani Senator, 
przekazała te wszystkie poprawki do Biura Legislacyjnego, 
które je przetrawi, ustosunkuje się do nich, a potem one 
zostaną zgłoszone, tak myślę, na posiedzeniu plenarnym 
i wtedy już będziemy wiedzieli, o czym… Bo jak mieliby-
śmy teraz przedyskutować sto trzydzieści osiem poprawek 
– jak pani rozumie – to prawdopodobnie siedzielibyśmy 
tutaj do rana, a tak Biuro Legislacyjne będzie miało czas 
do jutra, żeby się ustosunkować do tych wszystkich po-
prawek. Jutro po posiedzeniu plenarnym, jeśli zostanie to 
zgłoszone, będziemy mogli jeszcze raz zwołać posiedzenie 
komisji i ustosunkować się do tych poprawek. Myślę, że 
to jest najlogiczniejsze rozwiązanie. Jeśli pani się zgadza, 
to proponuję tak to zrobić.

Czy pani magister popiera moje stanowisko, żeby tak 
zrobić? Jakie jest pani zdanie?



w dniu 29 września 2015 r. 21

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Ale konkretnych 

poprawek jako takich nie macie państwo przygotowa-
nych, tak?

Członek Naczelnej Rady Lekarskiej 
Andrzej Włodarczyk:
To znaczy, popieramy większość poprawek, które były 

składane zarówno w sejmowej Komisji Zdrowia… Nie 
wiem, jakie poprawki zgłosi pani senator, więc trudno mi 
się do nich ustosunkować.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
To sto trzydzieści osiem poprawek.
Wobec tego bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę bardzo.

Członek Zarządu 
Stowarzyszenia „Fizjoterapia Polska” 
Ernest Wiśniewski:
Dzień dobry.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ernest Wiśniewski, Stowarzyszenie „Fizjoterapia 

Polska”, jednocześnie pełnię też funkcję przewodniczące-
go komitetu obywatelskiego.

W pierwszych słowach chciałbym potwierdzić całko-
witą zbieżność obu projektów. Projekt obywatelski był 
czytany w Sejmie dwa tygodnie temu i został przyjęty przez 
wszystkie kluby parlamentarne. Projekt obywatelski został 
zaakceptowany i podpisany przez ponad sto trzydzieści 
tysięcy ludzi, głównie pacjentów. To pacjenci są podmio-
tem naszych działań i to pacjenci domagają się od nas, 
jako środowiska, uregulowania tego zawodu. Wpływają 
do nas – dzisiaj, wczoraj – pisma od stowarzyszeń pa-
cjentów, między innymi: Fundacji „Akogo?” pani Ewy 
Błaszczyk, Fundacji „Votum”, Fundacji SMA, Fundacji 
Udaru Mózgu. Stowarzyszenia pacjenckie wspierają nas 
w tych działaniach i chcą tej ustawy, dlatego że pacjenci 
czują się zagrożeni, ponieważ rynek NFZ, o którym już 
była mowa, to niespełna 20% naszych usług. 80% usług 
jest świadczonych na rynku komercyjnym, który jest nie-
uregulowany. Ta ustawa w żaden sposób nie wpływa na 
zmianę ustawy o zawodzie lekarza, gdzie jest wpisane 
prawo leczenia i rehabilitacji. Ta ustawa reguluje jedynie 
wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, nakładając odpowie-
dzialność i szereg obowiązków, w tym obowiązek ustawicz-
nego kształcenia, podnoszenia kwalifikacji, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, prowadzenia dokumentacji 
czynności, które wykonujemy. Tak że ta ustawa nie zagraża 
w niczym pacjentom, wręcz odwrotnie. Brakuje ustawy, co 
powoduje, że jesteśmy właśnie w średniowieczu, o czym 
pan minister Włodarczyk raczył wspomnieć na ostatnim 
posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia.

Nie jest też prawdą, że zawód fizjoterapeuty jest zawo-
dem paramedycznym. W większości krajów europejskich 
jest to zawód medyczny. W krajach, w których zostało to 

Proszę państwa, my jako środowisko lekarskie nie 
bronimy – wbrew temu, co wielu z państwa sądzi – swo-
ich interesów. Tak naprawdę chodzi o interes pacjenta. 
Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedzieli wcześniej 
senatorowie. Zresztą mówiłem na posiedzeniu sejmowej 
Komisji Zdrowia o tym, jak wielkim ryzykiem jest pra-
wo do samodzielnej kwalifikacji do zabiegów, które ta 
ustawa daje fizjoterapeutom, ponieważ poza chorobami 
współistniejącymi, których kwestia jest już w tej chwili, 
po poprawce pana ministra, jakoś uregulowana, w me-
dycynie mamy do czynienia z szeregiem chorób istnieją-
cych, o których nie wie pacjent, a na etapie kwalifikacji 
czasami i lekarz.

Chciałbym państwu powiedzieć, że kolejnym kurio-
zalnym zapisem w tej ustawie, który dla nas jest nie do 
zaakceptowania, jest zapis, który tak naprawdę znosi ta-
jemnicę lekarską. Proszę państwa, nieograniczony dostęp 
fizjoterapeutów do dokumentacji medycznej oznacza, że 
fizjoterapeuta będzie miał dostęp również do informacji 
wrażliwych, czyli na przykład do informacji o tym, ile pani 
X miała przerwań ciąży, czy pan Y chorował na choroby 
weneryczne itd. Podaję konkretne przykłady tak zwanych 
chorób wstydliwych; większość pacjentów nie życzy sobie, 
żeby ktokolwiek o nich wiedział. My, lekarze, składamy 
przysięgę lekarską, ale też – jak państwo wiecie – bywają 
przypadki naruszenia tajemnicy lekarskiej, którą trzeba 
chronić, bo to jedna z najważniejszych kwestii związana 
z wykonywaniem zawodu.

Wreszcie, proszę państwa, muszę się odnieść do 
wypowiedzi pana ministra Radziewicza-Winnickiego, 
ponieważ mam wrażenie, że nie przemawiał do nas le-
karz. Panie Doktorze, Panie Ministrze, to co pan mówi, 
świadczy o tym, że pan nie bardzo wie, na czym polega 
w tej chwili funkcjonowanie zawodu lekarza i wyko-
nywanie go. Otóż nie wyobrażam sobie, żeby pediatra 
albo lekarz bezpośrednio po ukończeniu studiów sam 
kwalifikował pacjenta do pewnych zabiegów, do pewnych 
działań medycznych. Od tego są konsultanci, od tego 
są specjaliści różnych specjalności i od tego są zespoły 
terapeutyczne. Jeżeli nie mam odpowiednich kwalifikacji 
i wiedzy, to kieruję pacjenta do osoby, do lekarza, który 
ma takie kwalifikacje i on wtedy wysyła pacjenta tam, 
gdzie pacjent powinien się znaleźć. Więc myślę, że pana 
argumentacja, że lekarz pediatra będzie kwalifikował na 
jakieś zabiegi, jest zupełnie nieuzasadniona. Niech on 
najpierw skieruje tego małego pacjenta do specjalisty, 
który nim dalej pokieruje.

Proszę państwa, powiem tylko jedno: apeluję do 
państwa senatorów, do izby rozsądku, do izby reflek-
sji, żebyście państwo zastanowili się nad tym, czy przy 
okazji regulacji zawodu fizjoterapeuty nie wylewamy 
dziecka z kąpielą. Proszę państwa, rozumując w ten spo-
sób, doprowadzimy do tego, że za chwilę będziemy mieli 
trzydzieści parę korporacji, ponieważ swoją korporację 
będą chcieli mieć również salowe, technicy radiologii, 
elektrofizjologii itd. Tak że myślę, że naprawdę trzeba 
się zastanowić nad tym, czy ustawa w tym kształcie, 
w jakim ona jest, ma sens. Powtarzam: jest gotowa usta-
wa – leży w ministerstwie – o wszystkich zawodach 
medycznych.
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to troszkę inna grupa pod względem socjologicznym, byli 
to ludzie lepiej wykształceni, pracujący. Jednocześnie do 
fizjoterapeutów trafiają pacjenci kierowani przez lekarzy; 
to jest oczywiste. We wszystkich systemach i krajach eu-
ropejskich – a jest ich siedemnaście – w których pacjenci 
mogą bezpośrednio w ramach opieki prywatnej przycho-
dzić do fizjoterapeuty… Tak à propos krajów cywilizowa-
nych to koszty przede wszystkim – bo o tym też musimy 
mówić, nie tylko o bezpieczeństwie pacjentów – spadły 
radykalnie i to już w pierwszym roku od nadania takich 
uprawnień fizjoterapeutom. Pierwszym krajem na świecie, 
który uwolnił zawód fizjoterapeuty, była Australia; zrobiła 
to w 1976 r., Panie Ministrze. Potem zrobiły to Wielka 
Brytania w 1978 r., Stany Zjednoczone w 1979 r., Irlandia 
w 1980 r. itd. W Europie są to dwadzieścia trzy kraje, a na 
świecie ponad siedemdziesiąt. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby jeszcze za-

brać głos?
A ktoś z gości? Też nie.
Jeszcze pani senator. Proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Czy mogę poprosić o dwie minuty przerwy, żebym…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Dwie minuty przerwy, bardzo proszę.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Szanowni Państwo, proszę zająć miejsca.
Panie Senator i Panowie Senatorowie! Czy ktoś z pań-

stwa chciałby jeszcze zabrać głos?
Jeszcze pan minister. Proszę króciutko…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Mam dwie zaległe odpowiedzi dla pana senatora 

Kraski.
Pierwsza dotyczy zgodności z prawem unijnym – pan 

senator o to pytał – i opinii Biura Analiz Sejmowych z sierp-
nia. Komisja i podkomisja w ostatnich chwilach pracy wpro-
wadziły ponad trzydzieści poprawek. Opinia z 29 września, 
czyli z dziś, którą cytowałem… Minister spraw zagranicz-
nych orzeka o zgodności z prawem unijnym.

Drugie pytanie pana senatora Kraski, dotyczące zrów-
nania praw osób z tytułem zawodowym magistra, licencjata 
i technika, nie jest do końca precyzyjne, bo magistrowie 
mają inne uprawnienia, pełne, a osoby z tytułem licencjata 
i technika rzeczywiście zrównane, ale to jest kwestia praw 
nabytych, stąd też nie można z chwilą wejścia w życie 

uregulowane i jest bezpośredni kontakt z fizjoterapeutą 
i z lekarzem kierującym, fizjoterapia jest na najwyższym 
poziomie w Europie, na przykład w Szwecji, Wielkiej 
Brytanii, Holandii, Norwegii. W Polsce mamy jeszcze 
wiele do zrobienia.

Tak że bardzo państwa proszę: nie odrzucajcie tej ustawy, 
ta ustawa jest potrzebna polskim pacjentom. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Ale nikt nie chce jej odrzucać. Wiemy – proszę wyłą-

czyć mikrofon – że jest ona potrzebna i wszyscy się z tym 
zgadzamy. Jednak mamy pewne wątpliwości; ja też mam 
te wątpliwości.

Jeżeli chce pan wnieść coś nowego, to proszę bardzo.

Członek Zarządu 
Stowarzyszenia „Fizjoterapia Polska” 
Maciej Krawczyk:
Maciej Krawczyk, Zarząd Główny Stowarzyszenia 

„Fizjoterapia Polska”. Jestem doktorem habilitowa-
nym nauk medycznych, pracuję 5 km stąd, w Instytucie 
Psychiatrii i Neurologii.

Panie Przewodniczący!
Pamiętam, jakie były… Moja żona jest lekarzem rodzin-

nym. Zdawała egzamin w pierwszej sesji w latach dziewięć-
dziesiątych. Pamiętam, jak środowisko medyczne, głównie 
lekarze, niepokoiło się i protestowało przeciwko tej specjal-
ności, przeciwko oddaniu lekarzowi rodzinnemu pewnych 
uprawnień. Otóż okazało się, że ponad 80% pacjentów jest 
leczonych tylko i wyłącznie przez lekarza rodzinnego. Tak 
się składa, że statystyki europejskie i badania na dużych 
populacjach pacjentów wykonane w Wielkiej Brytanii, 
w Holandii, a także w Stanach Zjednoczonych i Belgii 
pokazują, że ponad 85% wszystkich chorych, którzy trafiają 
do fizjoterapeuty, zostało zdiagnozowanych przez lekarza. 
Tylko około 15% to pacjenci niezdiagnozowani.

Chciałbym też przypomnieć państwu senatorom, także 
pani senator i panu senatorowi, który wspomniał… Otóż 
jeśli chodzi o pewne fakty epidemiologiczne, które państwo 
znają, to tylko 0,2% pacjentów z bólami kręgosłupa… Czyli 
co pięćsetny pacjent to pacjent, który ma przerzut nowo-
tworowy, jeżeli chodzi o bóle pleców. Dla porównania: 
ryzyko zabiegów operacyjnych dochodzi do 3%, a czasami 
w przypadku niektórych schorzeń bezobjawowych do 6%. 
Wydaje się, że mówimy o zupełnie innych danych.

Chciałbym przypomnieć, że w Polsce pracuje ponad 
tysiąc dwustu felczerów po trzyletnich studiach. Chciałbym 
też przypomnieć, że ratownicy medyczni po trzyletnich 
studiach licencjackich mają prawo podawania leków bez 
jakiejkolwiek kontroli i przyznanie im takich kwalifika-
cji nie budziło wątpliwości. Fizjoterapeuta dysponuje tak 
naprawdę bardzo nielicznymi narzędziami. Możemy się 
posługiwać tylko i wyłącznie ruchem oraz bodźcami fizy-
kalnymi, jest to o wiele skromniejsze pole działania i w ża-
den sposób nie wchodzimy w kompetencje lekarza. Badania 
epidemiologiczne o bardzo szerokim zasięgu przeprowa-
dzone w Holandii pokazały, że pacjenci, którzy zgłaszali 
się bezpośrednio do fizjoterapeuty, leczyli się krócej. Była 
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Kto się wstrzymał (0)
W związku z tym zgłaszam wniosek mniejszości…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czyli komisja nie zajęła stanowiska.
(Głos z sali: No, zajęła.)
Nie zajęła. Wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy 

bez poprawek.
(Głos z sali: Komisja zajęła…)
To jest taka sytuacja, jaka była w przypadku informacji.
Kto będzie sprawozdawcą, Szanowni Państwo? Czy 

ktoś chce być sprawozdawcą? Czyli znów to spada na 
mnie, tak?

(Senator Dorota Czudowska: Zaraz, jeszcze raz. Chcę 
się upewnić. Większość była za tym, aby nie przyjmować 
tej ustawy bez poprawek.)

Tak, a mniejszość chciała, żeby przyjąć ją bez po-
prawek.

No, może pani magister się wypowie.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 68 ust. 2a Regulaminu 

Senatu: „jeżeli żaden z poddanych pod głosowanie wnio-
sków dotyczących ustawy nie uzyskał większości głosów, 
w sprawozdaniu komisji zamieszcza się wszystkie te wnio-
ski”, ale w tym przypadku, ponieważ był jeden wniosek, 
komisja nie zajęła stanowiska; może być taka sytuacja.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Jak jest taka sytuacja… Wszystkie te poprawki, Pani 

Senator, zostaną zgłoszone ma debacie plenarnej, czy-
li jutro. W czwartek rano robimy posiedzenie Komisji 
Zdrowia poświęcone tym poprawkom, tak jak sobie pani 
senator życzyła.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie, jutro nie ma głosowania w Senacie. 
Proszę państwa, proszę mi wierzyć…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To już my wiemy.
Szanowni Państwo, Panie Ministrze, dziękuję. Dziękuję 

paniom senator i panom senatorom.
Ten punkt został zakończony. Trzydzieści sekund prze-

rwy technicznej.
Członkowie Komisji Zdrowia oczywiście pozostają 

jeszcze na miejscu – bardzo proszę – bo mamy jeszcze 
jeden punkt.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Szanowni Państwo…
(Rozmowy na sali)
Ostatni punkt to sprawozdanie z działalności Komisji 

Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. 
Wszyscy państwo dostaliście to sprawozdanie. Ja się w tym 
sprawozdaniu – jak zauważyliście – nie rozwodziłem. Jest 
ono krótkie, zwięzłe, każdy i tak ma wgląd do wszystkich 
posiedzeń senackiej Komisji Zdrowia.

ustawy pozbawić tych wszystkich osób prawa wykonywa-
nia zawodu i zmusić ich do zdawania egzaminu. No, jest 
pewne konstytucyjne prawo zabezpieczenia praw nabytych 
obywateli. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jeszcze pani senator Czudowska. Proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Więc widzimy takie wyjście z tej sytuacji – o ile zosta-

nie ono zaaprobowane przez senacką Komisję Zdrowia – że 
dzisiaj przekażemy poprawki, które składam w imieniu 
senatorów Gogacza i Kraski, pani z Biura Legislacyjnego 
do przejrzenia, żebym nie musiała czytać ich dzisiaj wszyst-
kich z uzasadnieniem. Ale w takim razie prosimy o zwo-
łanie powtórnego posiedzenia komisji w czwartek rano, 
ponieważ jutro mnie nie będzie. To posiedzenie Senatu nie 
było zapowiedziane, a ja już kilka miesięcy temu zgłosiłam 
się z wykładem na konferencję w Rzeszowie na temat raka 
piersi. Wracam jutro wieczorem i w czwartek rano może-
my się spotkać jeszcze raz, po wysłuchaniu opinii Biura 
Legislacyjnego. Wtedy mogę przedstawić te poprawki 
Wysokiej Komisji i możemy je przegłosować. Nie wiem, 
czy mogę mieć do pana przewodniczącego prośbę o ewen-
tualną zmianę, jeśli chodzi o punkt programu, jeżeli trzeba 
byłoby jutro głosować, ale to już… Czyli zgadzam się nie 
czytać dzisiaj tych poprawek, o ile zostanie nam to jeszcze 
umożliwione na jednym posiedzeniu Komisji Zdrowia, już 
takim bardzo zdyscyplinowanym, poświęconym tylko na 
ich przeczytanie, w czwartek.

Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć o poprawce, która 
jest już absolutnie… o poprawce sto trzydziestej ósmej, 
która przedłuża vacatio legis ustawy. Ponieważ jeżeli te-
raz przyjmiemy, że ustawa wejdzie życie w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia uchwalenia, a prezydent nie będzie miał 
możliwości odniesienia się wcześniej niż w połowie paź-
dziernika, to wprowadzimy ją w ciągu już rozpoczętego 
cyklu szkolenia czy studiów. Przynajmniej tyle, ale to jest 
ostatnia poprawka.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Wobec tego będzie… Zgłoszę wniosek o przyjęcie usta-

wy bez poprawek. Jutro ten punkt wejdzie do Senatu, te 
wszystkie poprawki muszą zostać złożone na posiedzeniu 
plenarnym, a posiedzenie komisji zrobimy w czwartek 
rano, tak jak pani senator prosiła. Myślę, że to chyba będzie 
najlepsze rozwiązanie.

Czy pan senator Kraska chciałby jeszcze zabrać… Tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Skoro nie, to zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek.
Kto jest za? (2)
Kto jest przeciw? (3)
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Kto się wstrzymał (0)
Jednogłośnie za.
Dziękuję wam bardzo serdecznie.
Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.
Dziękuję.

W związku z tym chciałbym tylko przegłosować to, czy 
jesteście państwo za przyjęciem sprawozdania z działalno-
ści Komisji Zdrowia.

Kto jest za? (5)
Kto jest przeciw? (0)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 26)
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