
NOTATKA  

z posiedzenia Komisji Zdrowia 

Data posiedzenia:  1 października 2015 r. 

Nr posiedzenia: 108 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Rafał Muchacki. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do 

ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. 

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do 

ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 

oraz niektórych innych ustaw. 

 

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

Czudowska,  Stanisław Gogacz, Ryszard Górecki, Tadeusz Kopeć, 

Waldemar Kraska, Rafał Muchacki, Leszek Piechota, Bogusław 

Śmigielski. 

 
 goście m. in.: 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki 

ze współpracownikami, 

 sekretarz stanu Sławomir Neumann ze współpracownikami, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Aldona 

Figura. 

 
 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 

Przewodniczący obradom senator Rafał Muchacki przypomniał, że w trakcie debaty na 

posiedzeniu Senatu do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przedstawiono wniosek mniejszości 

komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz wiele poprawek o charakterze legislacyjnym, 

merytorycznym i doprecyzowującym ustawę. Poprawki dotyczyły m.in.: doprecyzowania 

tego, kto ma wykonywać zawód fizjoterapeuty, wyłączenia z uprawnień fizjoterapeuty 

możliwości kwalifikowania i planowania fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. 

Większość wniosków nie uzyskała akceptacji strony rządowej. 

Przewodniczący obradom w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek komisji  

o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek ten nie uzyskał poparcia komisji. 

Większość zgłoszonych w debacie poprawek nie uzyskała poparcia senatorów. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Rafała Muchackiego. 

 
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy z poprawkami (druk senacki nr 1103 Z). 

 

Ad 2.  Przewodniczący obradom senator Rafał Muchacki przypomniał, że w trakcie debaty na 
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 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 

oraz niektórych innych ustaw przedstawiono wniosek mniejszość komisji o przyjęcie ustawy 

bez poprawek oraz poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym ustawę. 

Zgłoszone w debacie wnioski w większości uzyskały akceptację strony rządowej. 

Przewodniczący obradom w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek komisji  

o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek ten nie uzyskał poparcia komisji. 

Zgłoszone w debacie wnioski w większości uzyskały poparcie członków komisji. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Rafała Muchackiego. 
 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy z poprawkami (druk senacki nr 1101 Z). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


