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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Zdrowia (108.) 

w dniu 1 października 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o za-
wodzie fizjoterapeuty.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych 
ustaw.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rafał 
Muchacki)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
Rozpoczynamy posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.
Zaczynamy od ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Witam pana ministra Igora Radziewicza-Winnickiego. 

Witam pana ministra Sławomira Neumana, oczywiście ze 
wszystkimi współpracownikami. Witam panie i panów 
senatorów. Witam również panią magister i nasze panie.

Szanowni Państwo, mamy dzisiaj do rozpatrzenia wnio-
ski do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Najdalej idący jest 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i teraz poddam 
ten wniosek pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem ustawy 
bez poprawek? (1)

Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Dziękuję bardzo.
W związku z tym, że wniosek nie uzyskał większości, 

przystępujemy do rozpatrywania poprawek.
Gdybym się mylił, to proszę mnie poprawiać, Pani 

Magister.
Wszyscy państwo macie…
(Głos z sali: Zgłaszam wniosek mniejszości o przyjęcie 

ustawy bez poprawek.)
Przepraszam, moment, Pani Senator, sprawdzimy, czy 

taki wniosek może być złożony.
(Głos z sali: Przynajmniej dwóch senatorów musi go 

złożyć.)
(Głos z sali: Tak, już jest dwóch senatorów.)
(Głos z sali: Wniosek zostaje.)
(Głos z sali: On będzie w zestawieniu.)
(Głos z sali: I będzie poddany pod głosowanie.)
(Głos z sali: Wniosek mniejszości nie wchodzi 

w grę…)
(Brak nagrania)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze, Szanowni Państwo, przystępujemy do rozpa-

trzenia poprawek.
Poprawki pierwsza, trzecia, czternasta, szesnasta, sie-

demnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta pierwsza, 
dwudziesta druga, dwudziesta trzecia, dwudziesta szósta, 

dwudziesta ósma, trzydziesta pierwsza, trzydziesta piąta, 
trzydziesta szósta, trzydziesta siódma, trzydziesta ósma 
i trzydziesta dziewiąta będą przegłosowane łącznie.

Bardzo bym prosił panią magister, żeby coś nam po-
wiedziała na ten temat.

Bardzo proszę, Pani Magister.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Dziękuję bardzo.
Aldona Figura, Biuro Legislacyjne.
Szanowni Państwo, mogę wyjaśnić, na czym te poprawki 

polegają. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że one dosyć 
głęboko sięgają do struktury ustawy, tak że ja wyjaśnię, na 
czym polega każda poprawka, natomiast nie mogę przewi-
dzieć wszystkich skutków. Będę wyjaśniała po prostu, na 
czym polega konkretna poprawka albo grupa poprawek.

Zacznę od poprawki pierwszej, która może być przegło-
sowana łącznie z poprawkami będącymi jej konsekwencją. 
Ta poprawka powoduje, że ustawa nie będzie określała 
zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjotera-
peuty oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów. 
Z tym właśnie wiążą się poprawki trzecia, czternasta, szes-
nasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta 
pierwsza, dwudziesta druga, dwudziesta trzecia, dwudzie-
sta piąta, dwudziesta szósta, dwudziesta ósma, trzydziesta 
pierwsza, trzydziesta piąta, trzydziesta szósta, trzydziesta 
siódma, trzydziesta ósma i trzydziesta dziewiąta.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Stanowisko ministerstwa?
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Stanowisko ministra zdrowia, Panie Przewodniczący, 

jest absolutnie negatywne. Ta zmiana spowoduje daleko 
idącą destrukcję struktury ustawy i zlikwiduje samorząd 
zawodowy. A przecież wiemy, że w zawodach zaufania pu-
blicznego to właśnie kontrola wewnętrzna, profesjonalna, 
samorządowa poprzez wyłonione w strukturze samorzą-
du zawodowego organa, które razem z komisją rewizyjną 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 31)
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Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki 

drugiej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dziękuję.
Poprawka trzecia.
Proszę uprzejmie, Pani Magister.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka trzecia była w bloku poprawek.
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Tak, tak.)
Poprawka czwarta określa, na czym polega wykonywa-

nie zawodu fizjoterapeuty. I tutaj od razu uwaga. Przyjęcie 
tej poprawki wyklucza głosowanie nad poprawkami pią-
tą, szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą, ponieważ poprawka 
czwarta polega na nadaniu nowego brzmienia art. 4, a po-
prawki piąta, szósta, siódma ósma i dziewiąta – na zmianie 
dotychczasowego brzmienia ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Minister zdrowia absolutnie sprzeciwia się tej popraw-

ce, uznając ją za niezasadną, niewłaściwą, sprzeczną z ideą 
całej ustawy i dysfunkcjonalną dla systemu opieki zdro-
wotnej. Jak czytamy w ust. 2, ta poprawka zawęża wyko-
nywanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów 
do wykonywania ich wyłącznie pod nadzorem i w ramach 
zespołu rehabilitacyjnego, którym kieruje lekarz specjalista 
rehabilitacji medycznej. Po pierwsze, w moim przekona-
niu poprawka budzi wątpliwości pod względem zgodności 
z konstytucją, albowiem osobę po ukończeniu studiów 
wyższych zwieńczonych uzyskaniem tytułu zawodowe-
go magistra fizjoterapeuty traktuje jako podwykonawcę 
w zawodzie magistra medycyny, tożsamym z zawodem 
lekarza medycyny. W myśl tej filozofii należałoby zredu-
kować zawód fizjoterapeuty, powołać szkoły zawodowe 
z zakresu fizjoterapii, albowiem podwładny… To taka jest 
logika systemu nadrzędności, podwładności stosunków 
służbowych w pracy.

Po drugie, poprawka w sposób nieuprawniony mery-
torycznie buduje niebywale silną… To byłby ewenement, 
gdyby Wysoka Komisja przyjęła w ustawie przepis prawa, 
który wręcz gwarantuje dostęp do nieprawdopodobnych 
finansów, wymuszanych od innej grupy zawodowej dla 
grupy zawodowej specjalistów rehabilitacji medycznej. 
Tysiąc sześćset dwadzieścia osób specjalistów rehabili-
tacji medycznej musiałoby za każdym razem autoryzo-

i sądami nadzorują poprawność wykonywania zawodu, 
sprawują nadzór nad karami wynikającymi ze struktury 
korporacyjnej, są najlepszą metodą poprawy jakości udzie-
lanych świadczeń i standardem w takich zawodach, jak 
adwokat, radca prawny, lekarz, pielęgniarka, diagnosta 
laboratoryjny, farmaceuta. Tak więc wydaje się absolutnie 
uzasadnione, by fizjoterapeuci, którzy udzielają świadczeń 
zdrowotnych, mieli także narzędzia pozwalające im podno-
sić jakość świadczonych przez siebie usług. Proponowana 
zmiana spowoduje obniżenie jakości usług świadczonych 
przez fizjoterapeutów. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Wobec tego możemy poddać pod głosowanie poprawki, 

które wymieniłem.
Czy jeszcze raz je wyliczyć, czy państwo macie to 

wszystko przed oczami?
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (4)
Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Teraz druga poprawka.
Bardzo proszę, Pani Magister.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka druga precyzuje, przez kogo może być wy-

konywany zawód fizjoterapeuty.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Stanowisko ministerstwa?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Stanowisko ministra zdrowia jest jednoznacznie nega-

tywne. Proszę o odrzucenie tej poprawki z dwóch przyczyn. 
Po pierwsze, z przyczyny formalnej. Mianowicie poprawka 
jest błędna pod względem legislacyjnym, posługuje się bo-
wiem pojęciem osoby chorej, podczas gdy nie wiadomo, co 
to jest osoba chora, nigdzie w systemie prawa medycznego 
nie zdefiniowano pojęcia osoby chorej. Tak że nie wiadomo, 
co to znaczy. Po drugie, poprawka jest w ogóle niezasadna 
z uwagi na fakt, iż w art. 4 ust. 1 proponowanej ustawy 
zapisano, że fizjoterapeuta wykonuje swój zawód z nale-
żytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 
poszanowaniem praw człowieka, dbałością o jego bez-
pieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy 
medycznej. Tym samym w przypadku gdy stan zdrowotny 
osoby, która ma być poddana zabiegom fizjoterapeutycz-
nym, wskazuje na konieczność zasięgnięcia wcześniejszej 
opinii lekarza specjalisty i kwalifikacji do poddania tej oso-
by zabiegom fizjoterapeutycznym, co wynika z jej ogólnego 
stanu zdrowia, jest to zgodne ze stanem aktualnej wiedzy 
medycznej i z zasadą dbałości o bezpieczeństwo pacjenta. 
Tak więc poprawka jest niezasadna. Dziękuję.
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka szósta wyłącza z uprawnień fizjoterapeuty 

między innymi możliwość zlecania i dobierania dla pacjen-
ta wyrobów medycznych, a także wydawania opinii i orze-
czeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddanych 
fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Ta poprawka powoduje, że fizjoterapeuta nie bę-

dzie mógł dobierać określonych wyrobów medycznych. 
Praktyka systemu jest taka: po amputacji kończyny dolnej 
lekarz pisze, że należy ją zaprotezować. I tak naprawdę to 
fizjoterapeuci zatrudnieni w podmiotach, które sprzedają 
wyroby medyczne, dobierają właściwy wyrób medyczny, 
a następnie uczą pacjentów stosować ten wyrób medyczny 
albo wózek inwalidzki. Na rynku jest mnóstwo wózków 
inwalidzkich, a lekarze zwykle nie określają marki, modelu, 
zlecają tylko wózek inwalidzki, tymczasem jego dobór 
zależy od wielu różnych czynników i jest dość skompli-
kowanym procesem.

Warto także zauważyć, że wyroby medyczne zleca dzi-
siaj pielęgniarka, która może mieć wykształcenie średnie. 
Tak więc poprawka nosi znamiona nierówności trakto-
wania poszczególnych grup zawodowych. Niby dlaczego 
magister fizjoterapii ma mieć mniejsze możliwości niż 
pielęgniarka po szkole średniej, bez matury? Tak więc 
poprawka spowoduje brak dostępu do świadczeń, których 
dziś udzielają fizjoterapeuci. W praktyce dramatycznie 
zablokuje pacjentom dostęp do wyrobów medycznych. 
Proszę o jej odrzucenie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kto jest za przyjęciem poprawki szóstej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dziękuję.
Poprawka siódma.
Proszę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nikt się nie wstrzymał. Tak?
(Głos z sali: Nie.)
Nie, nikt się nie wstrzymał od głosu, Panie Senatorze.
Proszę bardzo. Poprawka siódma.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka siódma ma na celu określenie dodatkowych 

obowiązków w ramach wykonywania zawodu fizjote-
rapeuty.

wać działania siedemdziesięciu tysięcy fizjoterapeutów. 
Proszę wziąć pod uwagę, iż 80% świadczeń zdrowotnych 
jest udzielanych na wolnym rynku, czyli poza systemem 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak więc w praktyce 
przyjęcie tej poprawki oznaczałoby, że Wysoki Senat na-
kazuje tym siedemdziesięciu tysiącom fizjoterapeutów 
zatrudnić u siebie lekarza specjalizacji rehabilitacji me-
dycznej. Tak że przedstawiona zmiana budzi moje daleko 
idące wątpliwości i pytania o prawdziwe przyczyny jej 
zaproponowania. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kto jest za przyjęciem poprawki czwartej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dobrze.
Poprawka piąta.
Proszę bardzo.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka piąta wyłącza z uprawnień fizjoterapeuty 
możliwość kwalifikowania do fizykoterapii, kinezyterapii 
i masażu oraz planowania tych zabiegów.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:

Bardzo dziękuję.
Wszystkie podręczniki fizjoterapii definiują fizjoterapię 

jako działania, na które składają się świadczenia z zakre-
su fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. Toteż wydaje się 
bardzo dziwne, żeby osoby po pięciu latach studiów ma-
gisterskich pozbawić prawa do kwalifikowania do wyko-
nywania tych zadań, a powierzyć tę funkcję absolwentom 
pięcioletnich studiów zakończonych stażem podyplomo-
wym, na których nie ma ani kinezyterapii, ani fizykoterapii, 
ani masażu. Rząd ustami ministra zdrowia sprzeciwia się 
przyjęciu tej poprawki. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Kto jest za przyjęciem poprawki piątej? (4)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Dziękuję. Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka szósta.
Proszę, Pani Magister.
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tym większe doświadczenie zawodowe musi mieć ta osoba, 
żeby wykonywać zawód samodzielnie. Jeżeli będzie to ma-
gister po studiach jednolitych zakończonych egzaminem, 
wtedy może on mieć mniejsze doświadczenie. Tak to jest 
stopniowane w projekcie, który został przyjęty, zostało to 
przyjęte w ustawie. Poprawka to likwiduje, co powoduje, 
że wszyscy będą mieli takie same uprawnienia. Obniża 
kwalifikacje fizjoterapeutów niezbędne do wykonywania 
tych świadczeń.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Kto jest…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Tym samym rząd prosi o nieprzyjmowanie tej po-

prawki.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Domyślam się, Panie Ministrze, tego się domyślam.
Panie i Panowie Senatorowie, kto jest za przyjęciem 

poprawki ósmej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dziękuję bardzo.
Nikt się nie wstrzymał od głosu, tak?
Dobrze. Nieprzyjęta.
Poprawka dziewiąta.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka wprowadza przepis, zgodnie z którym 

wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane przez fizjote-
rapeutów będą realizowane na zlecenie lekarza.

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

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Tu jest powtórzenie wcześniejszej tezy, a zatem jeszcze 

raz prosimy o odrzucenie poprawki, albowiem po jej wpro-
wadzeniu siedemdziesiąt tysięcy fizjoterapeutów, z których 
znakomita większość ma także prywatne gabinety, mu-
siałoby zatrudnić w nich lekarza o kompetencjach w tym 
przypadku niewskazanych, czyli jakiegokolwiek, tym sa-
mym zlecać i nadzorować fizjoterapię miałby lekarz bez 
specjalizacji albo lekarz specjalista dermatologii, pediatrii 
albo chirurgii ogólnej. Prosimy o odrzucenie poprawki.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Też prosimy, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, 

o odrzucenie tej poprawki, albowiem chodzi w niej o to, 
że niektóre działania, na przykład kierowanie jakimś pod-
miotem leczniczym albo inne działania administracyjne, 
są formą wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Tu chodzi 
o to, aby nie spowodować utraty prawa do wykonywania 
zawodu w związku z pełnieniem misji publicznej. Dzisiaj 
jest to standardem we wszystkich zawodach medycznych. 
Mówiący te słowa również z tego standardu korzysta, 
w przeciwnym razie moja misja w Ministerstwie Zdrowia 
wiązałaby się z utratą prawa wykonywania zawodu. Proszę 
o odrzucenie tej poprawki.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki 

siódmej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dziękuję bardzo.
Proszę. Poprawka ósma.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka ósma powoduje, że nie będzie wymagane co 

najmniej sześcioletnie doświadczenie w zawodzie fizjote-
rapeuty, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych 
przez fizjoterapeutę w określonych przypadkach.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Panie Mecenasie, czy mogę prosić… Tu chodzi o dosto-

sowanie do profilu wykształcenia osób, które są na rynku.

Legislator w Departamencie Prawnym 
w Ministerstwie Zdrowia 
Michel Ryba:
Dziękuję bardzo.
Poprawka powoduje, że osoby wymienione otrzymają 

pełen zakres uprawnień do wykonywania świadczeń zdro-
wotnych, tymczasem w ustawie przejętej przez posłów 
napisano, że rodzaj uprawnień danego fizjoterapeuty za-
leży od jego stopnia wykształcenia i jest ściśle powiązany 
z jego doświadczeniem zawodowym. Innymi słowy, im 
niższy stopień wykształcenia, czyli na przykład technik, 
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Tak jest.
(Senator Bogusław Śmigielski: Dziękuję.)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Tylko że mam tu dylemat. Jeśli państwo pozwolicie… 

Proszę rozwiać moje wątpliwości. Przychodzi pacjent z uli-
cy i lekarz, którego pan troszeczkę deprecjonuje, Panie 
Ministrze, dermatolog… Wymienił pan nawet chirurga, 
czyli moją specjalizację…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: Nie ja to powiedziałem.)

To, że pan siebie deprecjonuje, to jest okej, ale to, że 
mnie, to nie bardzo…

Tak więc przychodzi pacjent z ulicy…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Senatorze Kraska, zaraz będzie można zabrać 

głos.
Chcę tylko mieć potwierdzenie, że fizjoterapeuta umie 

zbierać wywiad, umie przeprowadzić badanie fizykalne, 
potrafi i może wystawić skierowanie na podstawowe ba-
dania. Dam tu bardzo prosty przykład pacjenta w wieku 
pięćdziesięciu lat, czyli w naszym przedziale wiekowym. 
Pacjenta rano boli kręgosłup, więc bez skierowania idzie 
do fizjoterapeuty, który bada kręgosłup i mówi: o tak, tu 
boli pana kręgosłup, to robimy zabiegi takie, takie, takie 
i takie. Wiem, że w przypadku raka prostaty pierwsze prze-
rzuty są do kości. I wiem też, uczą tego na studiach – ja 
nie mówię, czy lekarze to robią, czy nie tego robią, mówię, 
że uczą tego na studiach – że gdy pacjent przychodzi do 
lekarza, to lekarz go musi zbadać. W przypadku mężczyzny 
pięćdziesięcioletniego musi zbadać go per rectum, a jeżeli 
ma wątpliwości, może wystawić skierowanie na badania, 
żeby zrobić PSA, zobaczyć, czy jest podwyższone, czy nie. 
Dopiero na podstawie wyników ma on pewność, że pacjent 
nie ma raka prostaty. Fizjoterapeuta nie może tego zrobić. 
Tak że zabiegami może zrobić więcej krzywdy niż dobrego. 
Mnie chodzi o ten bardzo typowy przykład. Proszę rozwiać 
moje wątpliwości i powiedzieć, że pacjenta nic złego nie 
spotka. Tylko proszę nie mówić, Panie Ministrze, że to 
fizjoterapeuta będzie ponosił odpowiedzialność, bo mnie 
nie chodzi o odpowiedzialność, tylko o pacjenta, który ma 
tę chorobę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący, myślę, że sytuację kliniczną, 

którą pan przytoczył, możemy uznać za typową, przed-
stawia ona standard wiedzy medycznej. Pacjent z bólem 
kręgosłupa o nieokreślonej przyczynie wymaga wcześniej, 
przed podjęciem leczenia, diagnostyki różnicowej. Prawda? 
Szczególnie pacjent w wieku ryzyka onkologicznego. Tak 
więc, gdy do fizjoterapeuty przychodzi pacjent z bólem krę-

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę mi coś wytłumaczyć, jeśli pan pozwoli, bo mam 

pewien dylemat. Pan mówi, że fizjoterapeuci będą mu-
sieli zatrudniać lekarzy. Tymczasem tutaj nie ma mowy 
o zatrudnieniu, tylko o wykonywaniu świadczeń na zle-
cenie lekarza. Ja to rozumiem w ten sposób, proszę mnie 
wyprowadzić z błędu, jeżeli mój tok rozumowania jest 
błędny, że tu nie chodzi, tak jak pan minister powiedział, 
o zatrudnienie, tylko o to, że lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej po prostu daje skierowanie do fizjoterapeuty, 
który wcale nie musi być zatrudniony. Prawda? Tak więc 
ja to tak rozumiem. Czy tak jest, czy nie?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:

W praktyce będą się tworzyły zespoły powiązane ze 
sobą kapitałowo, bo ktoś musi pacjenta kwalifikować, 
a ktoś inny udzielać świadczeń. Co do zasady stawiam 
tezę, krytycznie spoglądając na własną ścieżkę zawodową 
i kompetencje, które mam, iż znakomita większość znanych 
mi lekarzy zapewne nie ma, podobnie jak ja, w zakresie 
fizjoterapii większych kompetencji niż fizjoterapeuta. A nie 
wydaje mi się zgodne z logiką systemu, by ludzie o niż-
szych kwalifikacjach pełnili funkcje kierownicze w sto-
sunku do osób o wyższych kwalifikacjach, w określonym 
obszarze oczywiście.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Nie przekonał 
mnie pan.

Proszę bardzo. Pan senator Śmigielski.

Senator Bogusław Śmigielski:

Panie Przewodniczący! Panie Ministrze!
Rozumiem, że fizjoterapeuci nie będą mogli udzielić 

żadnych świadczeń, jeśli nie będą mieli zlecenia od leka-
rza. Tak?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:

Tak, dokładnie taka jest intencja tej poprawki.

Senator Bogusław Śmigielski:

Czyli, inaczej powiedziawszy, kiedy pacjent przyjdzie 
do prywatnego gabinetu fizykoterapii poprosić o wsparcie 
i ustalą mu tam jakieś zabiegi, to one nie będą mogły być 
zrealizowane bez skierowania od lekarza. Tak?
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Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Absolutnie jestem przeciwny tej poprawce. Ona powo-

duje, że fizjoterapeuci nie będą mogli robić specjalizacji 
z dalszych dziedzin fizjoterapii. Czyli ta poprawka zablo-
kuje rozwój nauki i wiedzy na kierunku fizjoterapia.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem po-

prawki? (4)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka jedenasta.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie było większości.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale to już po głosowaniu. 4 głosy za i 4 przeciw, czyli 

nie ma większości.
Poprawka jedenasta.
Bardzo proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka jedenasta modyfikuje przepis określający 

osoby, z którymi współpracuje fizjoterapeuta podczas wy-
konywania swojego zawodu.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jesteśmy przeciwni także tej poprawce, dlatego że po-

jęcie osób wykonujących zawody medyczne jest zdefinio-
wane w systemie prawa, a zatem poprawka jest w ogóle 
błędna legislacyjnie. W zasadzie wnosi nonsens do prze-
pisu. Przepraszam, ale ona jest zupełnie dysfunkcjonalna. 
Proszę jej nie przyjmować.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Kto jest za przyjęciem poprawki jedenastej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Nikt się nie wstrzymał od głosu.
Dobrze. Poprawka nie ma poparcia większości.
Poprawka dwunasta.

gosłupa o niewyjaśnionej etiologii, a fizjoterapeuta kwalifi-
kuje go do wykonania świadczeń fizjoterapeutycznych bez 
wcześniejszego przeprowadzenia diagnostyki różnicowej, 
o której pan przewodniczący powiedział, to popełnia błąd 
medyczny, błędnie kwalifikuje pacjenta.

Gdybym ja był fizjoterapeutą, to w takiej sytuacji kli-
nicznej zażądałbym od pacjenta przeprowadzenia wcześniej 
konsultacji lekarskiej celem wykluczenia wszystkich jedno-
stek chorobowych, które uniemożliwiają podjęcie fizjotera-
pii. Ale gdy ten sam pacjent przychodzi z bólem kręgosłupa, 
a jednocześnie pokazuje fizjoterapeucie dokumentację me-
dyczną, do której zgodnie z ustawą fizjoterapeuta ma wgląd, 
pokazuje wypisy ze szpitala i tam jest napisane, że pacjent 
uskarża się na ból kręgosłupa wynikający z przewlekłych, 
rozpoznanych i monitorowanych od dwudziestu lat zmian 
zwyrodnieniowych kręgosłupa, to nie jest błędem podjęcie 
w tej sytuacji działalności fizjoterapeutycznej.

(Głos z sali: Ale w ciągu dwudziestu lat może się coś 
zmienić.)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Okej. Jeżeli ktoś z państwa senatorów chce zadać pyta-

nie, bardzo proszę. Możemy zadawać pytania, ale już mniej 
więcej wiemy, jaka jest intencja.

Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie? Tylko żebyśmy 
nie rozwlekali dyskusji.

(Senator Waldemar Kraska: Tak.)
Pan senator Kraska.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Więcej nie będę zabierał głosu, chcę tylko powiedzieć, 

że dziwię się panu, Panie Ministrze. Ja jestem senatorem, 
ale praktykuję zawód może dłużej niż pan. Jestem chirur-
giem i kieruję pacjentów na fizjoterapię, bo mam odpowied-
nią wiedzę. Może pan jako pediatra jej nie ma, ale myślę, 
że każdy student, który kończy nasze akademie medyczne, 
wie, co powinien posiadać. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Bardzo dziękuję.
Dobrze. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie 

dziewiątą poprawkę.
Kto jest za jej przyjęciem? (4)
Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Poprawka uzyskała większość.
Poprawka dziesiąta.
Proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka dziesiąta usuwa przepis określający warunki, 

jakie musi spełniać fizjoterapeuta, aby móc posługiwać się 
tytułem zawodowym specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Tak, pielęgniarka ma prawo wglądu do dokumentacji 

medycznej. Wszyscy pracownicy medyczni mają takie pra-
wo. Mało tego, w toku debaty w podkomisji na etapie prac 
w Sejmie wprowadziliśmy zapis „w zakresie niezbędnym 
do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych”, żeby 
to uściślić, ponieważ rozgorzała dyskusja, jak szeroki wgląd 
do dokumentacji medycznej ma mieć fizjoterapeuta.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kto jest za poprawką trzynastą? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dziękuję uprzejmie.
Poprawka piętnasta.
Bardzo proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka piętnasta ma na celu doprecyzowanie, że fi-
zjoterapeuta jest obowiązany udzielać wskazanym osobom 
przystępnej informacji na temat prowadzonej fizjoterapii.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
To jest tak naprawdę poprawka, Panie Przewodniczący, 

która wchodzi w zakres kompetencji uregulowanych 
w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. 
Każdy pacjent ma prawo do uzyskania informacji, podob-
nie jak jego przedstawiciel ustawowy. Tak że poprawka, 
w której mówi się, że fizjoterapeuta ma udzielać przystęp-
nych informacji na temat prowadzonej fizjoterapii itd., jest 
niezgodna z ustawą, na którą się paradoksalnie powołuje. 
Proszę o jej odrzucenie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki 

piętnastej? (4)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka szesnasta.
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Aldona Figura: Już była.)

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka dwunasta ma na celu doprecyzowanie, iż 

w przypadku nieuzgodnienia wspólnego stanowiska między 
lekarzem a fizjoterapeutą decyzję o wykonaniu lub niewy-
konaniu świadczenia podejmuje przełożony po zasięgnięciu 
dodatkowej opinii lekarskiej i fizjoterapeutycznej.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Ta poprawka także jest błędna, dlatego że posługuje 

się pojęciem „przełożony”, podczas gdy nie w każdym 
przypadku mamy do czynienia z podległością służbową 
w pracy. Poza tym wprowadza błędne pojęcie dokumentacji 
fizjoterapeutycznej. Takiego pojęcia nie ma.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej 

poprawki? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Nikt się nie wstrzymał od głosu.
Poprawka odrzucona. Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Magister.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka trzynasta usuwa przepis, który przyznaje 

fizjoterapeucie prawo wglądu do dokumentacji medycz-
nej pacjenta oraz uzyskania od podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych pełnej informacji, między innymi 
o stanie zdrowia pacjenta.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję.
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Ta poprawka jest absolutnie sprzeczna z istotą ustawy 

i z logiką. Mianowicie ona w ogóle uniemożliwia fizjote-
rapeucie dostęp do jakiejkolwiek dokumentacji medycznej. 
Nie można wykonywać zawodu medycznego, jeśli się nie 
ma dostępu do dokumentacji medycznej.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze mnie upewnić, czy dobrze kojarzę, że pie-

lęgniarka ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej.
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Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze, proszę bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Pani dyrektor Kramek się do tego 
odniesie, jeśli można.)

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Organizacji Ochrony Zdrowia 
w Ministerstwie Zdrowia 
Edyta Kramek:
Szanowni Państwo, jest to czynność związana z uzyska-

niem akredytacji. Listę jednostek akredytowanych prowadzi 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Dotyczy 
to wszystkich zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy den-
tystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, osób, 
które uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia. To samo rozwiązanie 
jest przyjęte również w tym projekcie. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki 

dwudziestej czwartej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo.
Poprawka dwudziesta piąta.
(Głosy z sali: Dwudziesta siódma.)
Tak, dwudziesta siódma.
(Głos z sali: A dwudziesta trzecia?)
One były przegłosowane wcześniej, łącznie. W bloku 

były przegłosowane. Czytałem to. W bloku były dwudziesta 
druga i dwudziesta trzecia.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Może pani magister to wyjaśni. Proszę bardzo.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Szanowni Państwo, to zestawienie troszkę uległo zmia-

nie. W bloku zostały dodane dwie poprawki do przegłoso-
wania łącznie. Już w trakcie wyjaśniania poprawek oka-
zało się, że one są powiązane z pozostałymi z bloku. Tak 
więc w bloku były przegłosowane poprawki dwudziesta 
trzecia i trzydziesta pierwsza, dlatego już nad nimi nie 
głosujemy.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję.
Czyli teraz poprawka dwudziesta siódma. Tak?
Bardzo proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka dwudziesta siódma doprecyzowuje, że wy-

nagrodzenie za czynności kontrolne określone w przepisie 
przysługuje w ramach jednej kontroli jednostki szkolącej.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
A, już była, tak?
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Aldona Figura: Teraz dwudziesta.)
Siedemnasta była.
Proszę mnie pilnować, Pani Magister.
Poprawka dwudziesta.
Bardzo proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka dwudziesta usuwa z ustawy przepis dotyczą-

cy kierowania na praktykę osób rozpoczynających studia 
wyższe w zakresie fizjoterapii przez kierownika jednostki 
organizacyjnej uczelni prowadzącej działalność dydaktycz-
ną w dziedzinie nauk medycznych, w której są prowadzone 
studia związane z kształceniem fizjoterapeutów.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze, proszę o głębszą analizę, żebym to 

zrozumiał.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Praktyka jest jednym z najistotniejszych elementów 

kształcenia. Jeżeli zatem zlikwidujemy przepis pozwala-
jący kierować na praktykę osoby, o których mowa w ust. 1 
ustawy, czyli te, które rozpoczęły w dniu wejścia w życie 
ustawy studia wyższe w zakresie fizjoterapii i złożyły ostat-
ni wymagany planem studiów egzamin – tak naprawdę jest 
to taka instytucja jak staż podyplomowy u lekarzy – wydaje 
się, że pozbawimy fizjoterapeutów możliwości nabycia 
wiedzy praktycznej, a jest ona konieczna.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej po-

prawki? (4)
Kto jest przeciw? (4)
Dziękuję bardzo.
Poprawka dwudziesta pierwsza już była przegłoso-

wana, tak?
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Aldona Figura: Teraz dwudziesta czwarta.)
Dwudziesta druga, dwudziesta trzecia… Poprawka 

dwudziesta czwarta.
Bardzo proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka dwudziesta czwarta wprowadza zasadę, że 

akredytacja jest wydawana w drodze decyzji administra-
cyjnej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka trzydziesta zmierza do usunięcia z ustawy 

przepisu, na podstawie którego w przypadku uzyskania 
przez dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szko-
leniowe jednakowej liczby punktów decydowała ocena 
z dyplomu ukończenia studiów, oraz usuwa możliwość 
brania pod uwagę przy ustalaniu wyniku postępowania 
konkursowego punktów uzyskanych za PEW.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
To są zapisy, które wynikły tak naprawdę z propozy-

cji zmian zgłoszonych przez ministra zdrowia na etapie 
prac parlamentarnych, a przygotowanych na podstawie 
doświadczenia lekarzy. Zdarza się bowiem, że więcej 
niż jeden kandydat uzyskuje taką samą liczbę punktów. 
W takim wypadku trzeba sięgnąć do jakichś obiektyw-
nych metod rozstrzygnięcia, który z nich dostanie miejsce 
szkoleniowe, a któremu trzeba będzie odmówić. To są ab-
solutnie konieczne przesłanki do obiektywnej kwalifikacji 
do szkolenia, zwalniające urzędy z rozstrzygnięć wręcz 
korupcjogennych.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Mam pytanie do pani magister odnośnie do kwestii 

formalnej. Czy poprawka w lit. b nie powinna być prze-
głosowana razem z poprawkami, które usuwają państwowy 
egzamin fizjoterapeutyczny, to znaczy z poprawką polega-
jącą na skreśleniu art. 15–27? Chodzi o punkty uzyskane za 
ten egzamin. Wydaje się, że poprawka w lit. b powinna być 
przegłosowana łącznie z poprawką dwudziestą pierwszą. 
To znaczy poprawki dwudziesta pierwsza i trzydziesta lit. b 
powinny być przegłosowane łącznie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: Poprawka dwudziesta pierwsza była 
przegłosowana w bloku.)

Tak, a skoro była przegłosowana w bloku, to do tego 
bloku trzeba dodać poprawkę trzydziestą lit. b, gdyż ona 
dotyczy państwowego egzaminu farmaceutycznego. Skoro 
jest propozycja wnioskodawców wykreślenia tego egzami-
nu, powinno to być przegłosowane razem w tym bloku.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Momencik, Pani Magister. Minuta na zastanowienie 

się, dobrze? Chwileczkę poczekajmy.
(Brak nagrania)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Taka jest praktyka i ona jest stosowana we wszystkich 

kontrolach, także w innych zawodach medycznych. Tak 
więc tu nie wprowadza się żadnej zmiany normatywnej.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki 

dwudziestej siódmej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Nikt się nie wstrzymał od głosu.
Poprawka została odrzucona.
Teraz poprawka dwudziesta dziewiąta.
Proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Poprawka dwudziesta dziewiąta wprowadza koniecz-
ność aktualizacji programu specjalizacji co cztery lata.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Praktyka jest taka, Panie Przewodniczący, że zespół eks-

pertów CMKP podejmuje decyzje na podstawie aktualizo-
wanej na bieżąco wiedzy medycznej. Czasami aktualizacja 
programu jest dokonywana częściej, czasami rzadziej.

(Przewodniczący Rafał Muchacki: No tak, nie powinno 
być obligu.)

Nie wiem, czy wprowadzenie ustawowo normy aktu-
alizacji raz na cztery lata jest zasadne.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Tak, rozumiemy, Panie Ministrze. Ministerstwo jest 

przeciw.
Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej dzie-

wiątej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dziękuję. Poprawka została odrzucona.
Poprawka trzydziesta.
Bardzo proszę, Pani Magister.
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka doprecyzowuje przepis w zakresie możliwo-

ści przeprowadzania egzaminu PESFZ w formie testu.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Państwowy egzamin specjalizacyjny jest przeprowa-

dzany na podstawie przepisów wspólnych dla wszystkich 
zawodów medycznych, tak więc ta zasada, jakby stanowią-
ca lex specialis w stosunku do fizjoterapeutów, nie znajduje 
zastosowania.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Kto jest za przyjęciem poprawki trzydziestej trze-

ciej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dziękuję. Poprawka odrzucona.
Teraz trzydziesta czwarta.
Bardzo proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Trzydziesta czwarta poprawka doprecyzowuje przepis 

w zakresie doboru recenzentów zadań egzaminacyjnych.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Norma prawna, Panie Przewodniczący, stanowi, że za-

dania egzaminacyjne podlegają weryfikacji przez recen-
zentów, których wyznacza dyrektor Centrum Egzaminów 
Medycznych w porozumieniu z właściwym konsultantem 
krajowym. Oczywiście konsultant krajowy i Centrum 
Egzaminów Medycznych są gwarantem jakości i kom-
petencji wyznaczonych osób. Doprecyzowanie, dodanie 
po wyrazie „krajowym” wyrazów „spośród osób posiada-
jących wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
w dziedzinie fizjoterapii lub w dziedzinach pokrewnych”, 
jest tak naprawdę dysfunkcjonalne, bo nie wiadomo kto 
i na jakiej podstawie będzie orzekał, kto posiada wysokie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Szanowni Państwo, pan senator…
Bardzo proszę, Panie Senatorze, powiedzieć do proto-

kołu, że pan zmienia treść poprawki.

Senator Waldemar Kraska:
Tak, proszę o zmianę treści zgodnie z sugestią pani 

legislator.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Chodzi o to, żeby każda z poprawek oznaczonych 

literami była osobno przegłosowana. Tak? Dobrze. Tak 
zrobimy.

Szanowni Państwo, mamy zmianę w głosowaniu. To 
jest modyfikacja pana senatora Kraski odnośnie do po-
prawki trzydziestej. Najpierw głosujemy nad poprawką 
trzydziestą lit. a, a potem będziemy głosować nad poprawką 
trzydziestą lit. b. Dobrze?

Kto jest za przyjęciem poprawki trzydziestej lit. a? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dobrze. Teraz poprawka trzydziesta lit. b.
Kto jest za? (7)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dobrze. Czyli to mamy załatwione.
Teraz, Pani Magister, poprawka trzydziesta druga. 

Bardzo proszę.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka trzydziesta druga ma charakter doprecyzo-

wujący sposób wynagradzania członków zespołu egzami-
nacyjnego PESFZ.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Panie Przewodniczący, analogicznie jak w poprzedniej 

sytuacji, jesteśmy przeciwni. To doszczegółowienie nie 
wnosi żadnej wartości normatywnej. Taka jest praktyka. 
Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Dziękuję.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dziękuję. Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka trzydziesta trzecia.
Pani Magister, proszę.
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Senator Dorota Czudowska:
Ja bym jednak apelowała do Wysokiej Komisji o przy-

jęcie tej poprawki, ponieważ ustawa wejdzie w życie już 
po rozpoczęciu nowego roku akademickiego. Rozpoczyna 
się nowy cykl nauczania. Ustawa jednak wnosi pewne 
zmiany i warto by było, żeby fizjoterapeuci, którzy dzisiaj 
zaczynają naukę na wybranym kierunku, mieli pewność, 
zgodnie z jaką ustawą będą pracować. Sześć miesięcy 
niewiele tu zmieni.

Mam jeszcze dodatkowe pytanie do pana ministra.
Panie Ministrze, czy to znaczy, że przez ostatnie dwa-

dzieścia parę lat fizjoterapeuci produkowali same kaleki? 
Było tak źle, wszyscy działali na szkodę pacjenta? I lekarze, 
i wszyscy szkodzili pacjentowi? Ja po prostu nie mogę 
tego słuchać.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze, Szanowni Państwo.
Panie Ministrze, proszę się ustosunkować do wypo-

wiedzi pani senator.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Co do pierwszej części wypowiedzi pani senator… 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy te nowe studia roz-
poczną się 1 października 2017 r. Taką datę wskazuje usta-
wa. Szkolenia natomiast, które są prowadzone dziś i nadal 
będą się odbywały, czyli kształcenie w trybie opisanym 
w pkcie 2, obejmuje osoby, które po dniu 30 września 
2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. rozpoczęły 
studia wyższe itd. Czyli te osoby będą miały zapewniony 
dostęp do świadczeń akademickich, mogą się czuć bez-
pieczne pod tym względem.

Jeśli chodzi o drugą część pytania pani senator, to 
w moim przekonaniu z powodu braku tej ustawy dzisiaj 
usługi z zakresu fizjoterapii i udawanej fizjoterapii świadczą 
ludzie, którzy nie podlegają żadnej weryfikacji. Nie ma 
instytucji państwowej, która zweryfikuje, kto jest fizjote-
rapeutą i kto może udzielać świadczeń, a kto nim nie jest. 
Oczywiście nie dotyczy to koszyków NFZ, ale to stanowi 
tylko 20% rynku, bo 80% tych usług jest świadczonych poza 
rynkiem. Tak więc my nie szkodziliśmy w sensie, o którym 
pani senator mówi. My, to znaczy lekarze. Oczywiście, 
że nie, bo poruszamy się dość dobrze w systemie opieki 
zdrowotnej, ale wolny rynek nie odróżnia uzdrawiaczy 
nieprofesjonalnych od profesjonalnych fizjoterapeutów.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za tę bardzo wyczer-

pującą odpowiedź.
Szanowni Państwo, głosujemy nad ostatnią poprawką, 

czterdziestą.
Kto jest za jej przyjęciem? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki 

trzydziestej czwartej? (4)
Kto jest przeciw? (5)
Dziękuję. Odrzucona.
Poprawki trzydziestą piątą i trzydziestą szóstą prze-

głosowaliśmy.
Szanowni Państwo, ostatnia poprawka, czterdziesta.
Proszę, Pani Magister.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Poprawka ma na celu wydłużenie terminu wejścia 

w życie ustawy z sześciu do dwunastu miesięcy od dnia 
ogłoszenia.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze, proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Jesteśmy absolutnie przeciwni. To niczego nie zmie-

nia, znaczy z wyjątkiem wydłużenia o kolejne pół roku 
legalności funkcjonowania wszystkich nieprofesjonalnych 
wiejskich uzdrawiaczy.

(Przewodniczący Rafał Muchacki: I to nie zaburza żad-
nego procesu…)

Zaburza. Polacy wskutek tej poprawki będą przez ko-
lejnych sześć miesięcy niepotrzebnie narażani na szkodli-
we działanie nieprofesjonalnych uzdrawiaczy, znachorów. 
Wczoraj…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze, rozumiem. Moje pytanie szło w innym 

kierunku. Znając inteligencję pana ministra… Chodziło mi 
tylko i wyłącznie o sam proces legislacyjny, o to, czy kogoś 
będzie zmuszony do tego, żeby szybciej podpisać ustawę, 
czy nie. Nie ma wątpliwości, że terminy są dobre, tak?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Pół roku absolutnie wystarczy na powołanie samorządu. 

Tak że nie obawiamy się tego półrocznego terminu. On nic 
nie zmienia w tym sensie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze.
Pani senator Czudowska. Proszę uprzejmie.
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Poprawka w pkcie 6 lit. b z kolei polega na wyłącze-
niu skierowania w zakresie dokumentacji elektronicznej. 
Te skierowania będą uwzględnione w lit. a, czyli to będą 
wszystkie skierowania wystawione przez wszystkich 
świadczeniodawców.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Pani Magister?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Nie mam uwag.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Nie ma pani uwag.
Kto jest za? (3)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.
Poprawka druga.
Proszę uprzejmie.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Poprawka druga polega na tym, że skreślamy tak na-

prawdę lit. w, która się pokrywa z obowiązującą lit. s. 
W międzyczasie weszła nowelizacja ustawy o świadcze-
niach rodzinnych, która między innymi zmieniła ten przepis 
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowie. To jest 
poprawka tak naprawdę zapewniająca spójność z przepi-
sami już uchwalonymi.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Czy pani magister ma uwagi? Nie.
Kto jest za? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję.
Poprawka trzecia.
Proszę. Ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Ta poprawka skreśla możliwość outsourcowania kwestii 

technicznej, przetwarzania danych w systemach teleinfor-
matycznych w zakresie ochrony zdrowia, czyli tego, co 
się w tej chwili tak naprawdę dzieje. Na przykład pielę-
gniarka nie jest w stanie zainstalować u siebie serwera do 

Szanowni Państwo, zakończyliśmy głosowanie nad 
poprawkami.

Czy państwo wyrażacie zgodę, żebym w dalszym ciągu 
był sprawozdawcą komisji?

(Głos z sali: Tak jest.)
Nie słyszę sprzeciwu. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję panu ministrowi Igorowi Radziewiczowi- 

-Winnickiemu za udział w tej części. Oczywiście jeśli 
pan minister ma ochotę, to może zostać na drugiej, będzie 
to dla nas przyjemność. Ale widzę, że jest pan minister 
Neuman. Dziękuję również wszystkim współpracownikom 
pana ministra.

Bardzo dziękuję też pani magister, pani legislator za 
wspaniałe przygotowanie wszystkich wniosków. Dziękuję, 
Pani Magister.

(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Aldona Figura: Dziękuję.)

Teraz trzy minuty przerwy.
(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za wyrozumiałość.
Przystępujemy do ustawy o zmianie ustawy o sys-

temie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 
innych ustaw.

Witam serdecznie panią magister Bożenę Langner, wi-
tam pozostałych gości, których wprawdzie już witałem, ale 
po przerwie witam ponownie.

Przystępujemy do rozpatrywania wniosków.
Pierwszy był wniosek o przyjęcie ustawy bez po-

prawek.
Pani Magister, musimy go przegłosować?
Tak więc kto jest za przyjęciem ustawy bez popra-

wek? (0)
Kto jest przeciw? (6)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Wobec powyższego wprowadzamy poprawki. I teraz 

poprosimy panią magister.
Proszę, poprawka pierwsza.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak?
(Brak nagrania)

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Tak? To jeszcze pan minister…
Proszę, Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:

Poprawka polega na wprowadzeniu lit. a w pkcie 6, tak 
aby objąć wszystkich świadczeniodawców, o których mowa 
w art. 5 pkt 41, a nie, tak jak jest w obecnym brzmieniu, 
tylko wymienionych w lit. d.
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Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za przyjęciem poprawki piątej? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję.
Poprawka szósta.
Proszę, ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Poprawka szósta jest poprawką redakcyjną. W pkcie 1, 

tam gdzie jest sformułowanie „chorób przebiegających 
z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych”, są wy-
mienione też inne choroby, a trzeba to rozdzielić. Chodzi 
o to, żeby rejestry dotyczyły oddzielnie tychże chorób.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.
Teraz, Szanowni Państwo, mamy blok poprawek. 

Poprawki siódmą, dziesiątą, jedenastą, trzynastą, siedem-
nastą, dwudziestą drugą, dwudziestą piątą, trzydziestą, trzy-
dziestą pierwszą, trzydziestą drugą, trzydziestą czwartą, 
trzydziestą piątą, od trzydziestej siódmej do czterdziestej 
trzeciej i czterdziestą piątą przegłosujemy łącznie.

Proszę bardzo, Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Polityki Lekowej i Farmacji 
w Ministerstwie Zdrowia 
Małgorzata Szelachowska:
Szanowni Państwo, wprowadzamy przepisy, które 

umożliwią łatwiejszą weryfikację uwierzytelnienia danych 
w systemie monitorowania kształcenia pracowników me-
dycznych. Dotyczy to wszystkich trzech ustaw, które są 
związane z kształceniem lekarzy, lekarzy dentystów, far-
maceutów, diagnostów laboratoryjnych, a także przepisów 
przejściowych zawartych w ustawie o systemie również 
odnoszących się do tej kwestii. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za przyjęciem poprawek w bloku, które wy-

mieniłem? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.

przetwarzania danych w postaci informatycznej, musi go 
wynająć, tymczasem poprawka powoduje, że nie będzie 
już takiej możliwości.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neuman:
Oczywiście rząd jest przeciwny. Ja o tym mówiłem na 

poprzednim posiedzeniu komisji. Ta poprawka powodu-
je usunięcie właśnie możliwości outsourcowania danych. 
W ustawie nie mówi się o dostępie osób trzecich do da-
nych, tylko o możliwości outsourcingu danych. One są 
bezpieczne, potwierdzone przez generalnego inspektora 
danych osobowych.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Czy pani magister ma uwagi? Nie.
Kto jest za poprawką trzecią? (4)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Poprawka nie została poparta.
Poprawka czwarta.
Proszę.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Poprawka czwarta jest tak naprawdę doprecyzowująca. 

Chodzi o to, aby dane, które będą zbierane w jednym z wy-
kazów – to jest wykaz usługodawców – były powiązane 
z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. W lit. d po 
wyrazie „certyfikat” dodaje się wyrazy „do uwierzytelnia-
nia systemu”. Ponieważ są dwie definicje, certyfikatu do 
uwierzytelniania systemu i certyfikatu do uwierzytelniania 
danych, będzie wiadomo, o który z nich chodzi.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za czwarta poprawką? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.
Poprawka piąta.
Proszę. Ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
W poprawce piątej rezygnujemy z ust. 2c, to zna-

czy z przekazywania niektórych danych do systemu 
RUM–NFZ, gdyż dane te nie są NFZ konieczne.
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Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dobrze. Dziękuję.
Trzynasta już była, tak?
Proszę państwa, znów blok poprawek: czternasta, 

osiemnasta, dwudziesta trzecia i dwudziesta czwarta.
Proszę. Ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Blok poprawek redakcyjnych. Chodzi o dostosowa-

nie brzmienia przepisów do przepisów kodeksu karnego, 
w których mowa o odpowiedzialności za składanie fałszy-
wych oświadczeń, a nie zeznań.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję uprzejmie.
Poprawki piętnastą i dziewiętnastą należy przegłosować 

łącznie.
Proszę bardzo. Ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
To są dwie poprawki również redakcyjne, które po pro-

stu usuwają wzajemne odsyłanie przepisów, powodujące, 
że są one mniej zrozumiałe. Chodzi o zastąpienie odesłania 
wyrazami „upoważniony do wykonywani czynności opie-
kuna stażu kierunkowego”.

Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tych 

dwóch poprawek? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.
Teraz poprawka szesnasta.
Proszę bardzo. Ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Również poprawka redakcyjna. Chodzi o to, że w dal-

szej części zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne uży-
wamy skrótu NIA, czyli Naczelna Izba Aptekarska, a nie 
wyrazów „przedstawiciel Naczelnej Izby Aptekarskiej”.

Poprawka ósma, dwudziesta ósma, trzydziesta trzecia 
i trzydziesta czwarta. Znów mamy blok, w tym wypadku 
czterech poprawek.

Proszę bardzo. Ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:

Poprawki mają na celu wprowadzić w systemie infor-
matycznym doprecyzowanie, w jaki sposób będą obsługi-
wane systemy list refundacyjnych przy składaniu wnio-
sków o objęcie refundacją. Poprawki są zblokowane, to 
są poprawki ósma, dwudziesta ósma, trzydziesta trzecia 
i czterdziesta czwarta.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo.
Pani Magister? Dziękuję.
Kto jest za przyjęciem tych czterech poprawek? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dobrze. Teraz poprawka dziewiąta.
Proszę bardzo. Ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:

To jest poprawka redakcyjna. Usuwamy zbędne ode-
słanie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.
Dziesiąta była? Jedenasta była, tak.
Szanowni Państwo, teraz poprawka dwunasta.
Proszę, ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:

Również redakcyjna poprawka. W sformułowaniu „data 
przedłużenia” chodzi o wskazanie, o jaki okres przedłuża 
się specjalizację lekarską, na przykład w razie urlopu ma-
cierzyńskiego.
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Teraz przechodzimy do poprawki… Dwudziesta trzecia 
była, tak? Dwudziesta czwarta też?

(Głos z sali: Tak.)
Poprawki dwudziestą szóstą i dwudziestą siódmą, 

Szanowni Państwo, przegłosujemy łącznie.
Proszę. Ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:

Te dwie poprawki zapewniają spójność pomiędzy tą 
ustawą a ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy 
o państwowym ratownictwie medycznym oraz zmianie 
ustawy o działalności leczniczej, która też jest rozpatrywa-
na na tym posiedzeniu Senatu. Po prostu chodzi o to, żeby 
brzmienie przepisów w tych ustawach było spójne.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za przyjęciem poprawek dwudziestej szóstej 

i dwudziestej siódmej? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy… Dwudziesta siódma była, dwudziesta 

ósma też była.
Proszę mnie pilnować, Pani Magister.
Teraz poprawka dwudziesta dziewiąta.
Proszę, ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:

To są zmiany dotyczące zlecenia na zaopatrzenie w wy-
roby medyczne w postaci elektronicznej. Chodzi o zapew-
nienie właściwych odesłań.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję uprzejmie.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej dziewią-

tej? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dobrze. Trzydziesta była, trzydziesta pierwsza była, 

trzydziesta druga też była, trzydziesta piąta też była.
Poprawka trzydziesta szósta.
Proszę, ministerstwo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej po-

prawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję.
Teraz…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, osiemnasta była, dziewiętnasta też była.
Teraz poprawka dwudziesta.
Proszę bardzo, ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Również poprawka redakcyjna. Chodzi o to, żeby 

uwzględniać przypisy art. 107k. To są przepisy dotyczące 
przedłużania okresów specjalizacji w przypadku farma-
ceuty o urlopy macierzyńskie itd., żeby ich nie wyłączać, 
a takie znaczenie ma sformułowanie „z zastrzeżeniem”.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.
Poprawki dwudziestą pierwszą i czterdziestą siódmą 

przegłosujemy łącznie.
Bardzo proszę. Ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Znaczy chodzi o to, że już w tej chwili fundusz jest 

uprawniony do przetwarzania danych dotyczących świad-
czeń opieki zdrowotnej. Takimi danymi są też te z progra-
mów lekowych. Ponieważ tą ustawą ustanawiamy specjal-
ny rejestr takich programów, który pozwoli monitorować 
sytuację pacjentów nimi obejmowanych, należy fundusz 
specjalnie uprawnić, ustawowo, do uzyskiwania i prze-
twarzania tych danych.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej pierwszej 

i czterdziestej siódmej? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.
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Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję.
Szanowni Państwo, zakończyliśmy głosowanie nad 

poprawkami.
Czy państwo zgadzacie się, żebym w dalszym ciągu 

był sprawozdawcą Komisji Zdrowia?
(Głosy z sali: Tak.)
Serdecznie państwu dziękuję.
Szanowni Państwo, to jest ostatnie posiedzenie senac-

kiej Komisji Zdrowia, dlatego pozwólcie, że podziękuję 
panu ministrowi ze współpracownikami, a także wszyst-
kim paniom i panom senatorom. Uważam, że ta kaden-
cja była dla mnie jako przewodniczącego bardzo dobra 
i było dla mnie wielkim zaszczytem, że mogłem kiero-
wać tą komisją. Bardzo państwu dziękuję za współpracę. 
Uważam, że ona była na najwyższym poziomie. Dziękuję 
za koleżeństwo, za zrozumienie, przepraszam za błędy, 
które popełniłem. Wszystkich państwa zachowam w życz-
liwej pamięci i liczę na to, mam nadzieję, że będziemy 
w kontakcie, oby w senackiej Komisji Zdrowia. Dziękuję 
również pani magister, z którą wielokrotnie współpraco-
waliśmy, za rewelacyjną współpracę. Przede wszystkim 
dziękuję pani Beacie Krupe i pani Joannie Więcławskiej 
za rewelacyjne prowadzenie komisji.

(Oklaski)
Szanowni Państwo, zamykam…
A, jeszcze pan minister.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Neuman:
Skro to jest ostatnie posiedzenie – nie wiedziałem, że 

mam zaszczyt być na ostatnim posiedzeniu państwa komi-
sji – w imieniu ministerstwa chciałbym państwu serdecz-
nie podziękować za możliwość współpracy. Liczę, że się 
z państwem spotkamy w kolejnej kadencji, w tym samym 
składzie Senatu, jak rozumiem, bez zmiany, tak?

(Wesołość na sali)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję.
Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Poprawka redakcyjna. Chodzi o usunięcie skrótu, któ-

rego się nie stosuje w przepisach przejściowych.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Pani Magister? Nie ma uwag.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki 

trzydziestej szóstej? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.
Teraz poprawka trzydziesta siódma… Aha, trzydziesta 

siódma była, trzydziesta ósma też, trzydziesta dziewiąta też, 
tak? Czterdziesta była, czterdziesta druga była, tak?

(Głosy z sali: Tak.)
Czterdziesta trzecia była, tak? Czyli teraz poprawka 

czterdziesta…
(Głos z sali: Czterdziesta czwarta była.)
Czterdziesta czwarta była? Wszystkie już były? 

Czterdziesta piąta też była.
Czyli teraz ostatnia poprawka.
Proszę bardzo. Ministerstwo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Zdrowia 
Alina Budziszewska-Makulska:
Chodzi to, żeby zmiana, która dotyczy art. 36z, zintegro-

wanego systemu informacji o produktach leczniczych – to 
jest system, którego wprowadzenie ma zapobiegać brakom 
w aptekach – weszła w życie wtedy też 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Czy pani magister ma jakieś uwagi? Nie. Dziękuję.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki 

czterdziestej szóstej? (5)
Kto jest przeciw? (0)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 04)
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