
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 58 

data posiedzenia: 8 listopada 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druk senacki nr 634, druki sejmowe 

nr 1813, 1813-A, 1940 i 1940-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 633, druki sejmowe nr 1847 i 1921). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Waldemar Kraska. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Leszek Czarnobaj, Dorota Czudowska, Jarosław Duda, Tomasz Grodzki, Waldemar Kraska, 

Józef Łyczak, Andrzej Mioduszewski, Bogusława Orzechowska, Andrzej Stanisławek, 

Andrzej Wojtyła,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Zbigniew Król ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Iwona Kozera-Rytel. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa określa cele i organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady zapewnienia 

odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

Podsekretarz stanu Zbigniew Król omówił procedowaną ustawę i przedstawił pozytywne 

stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła uwagi o charakterze 

legislacyjnym. 

Przewodniczący komisji Waldemar Kraska zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Waldemar Kraska. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 634 A). 



 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu zwiększenie ochrony osób kierowanych bez ich zgody do domów pomocy 

społecznej czy tych, wobec których stosuje się przymus bezpośredni. Wprowadza również 

zmiany w zakresie sposobu funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, a także zwiększa znaczenie centrów zdrowia psychicznego. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król omówił procedowaną ustawę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel zgłosiła uwagi legislacyjne do 

ustawy. 

Przewodniczący komisji Waldemar Kraska oraz senator Józef Łyczak zgłosili poprawki do 

ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła te poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Bogusława Orzechowska. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 633 A). 

 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


