
 

NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Zdrowia 

Data posiedzenia: 23 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 106 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Rafał Muchacki.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zdrowiu publicznym (druk senacki 

nr 1057, druki sejmowe nr 3675, 3772 i 3772-A).Rozpatrzenie 

ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1070, druki sejmowe 

nr 3764 i 3861). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk 

senacki nr 1056, druki sejmowe nr 1101 i 3688). 

4. Rozpatrzenie ustawy o produktach biobójczych (druk senacki 

nr 1069, druki sejmowe nr 3670 i 3862). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Dorota Czudowska, Stanisław 

Gogacz, Helena Hatka, Tadeusz Kopeć, Rafał Muchacki, Leszek 

Piechota, Bogusław Śmigielski, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 sekretarz stanu Beata Małecka-Libera 

ze współpracownikami, 

 podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki 

ze współpracownikami, 

 Narodowy Fundusz Zdrowia: 

 zastępca dyrektora Departamentu ds. Służb Mundurowych 

Barbara Jabłońska, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Bożena 

Langner, Aldona Figura. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera. 

Podkreśliła, że potrzeba przygotowania ustawy wynikała przede wszystkim 

z konieczności stworzenia mechanizmów pozwalających na osiągnięcie poprawy 

sytuacji zdrowotnej społeczeństwa. Wiceminister zaakcentowała, że wykonanie 

ustawy będzie możliwe dzięki utworzeniu Rady do spraw Zdrowia Publicznego, która 

będzie ustanawiana na okres nie krótszy niż 5 lat. Ustawa zakłada wskazanie środków 

w strukturze Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na zadania z zakresu 

zdrowia publicznego. Kwota ta szacowana jest na 15% kosztów świadczeń 

zdrowotnych. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie miała uwag o charakterze 
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legislacyjnym. 

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

ten uzyskał poparcie senatorów. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Gogacza. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1057 A). 

Ad 2. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor  

Radziewicz-Winnicki. Podkreślił, że ustawa wdraża europejskie dyrektywy medyczne, 

dostosowując przepisy prawa polskiego do prawa unijnego. Dotyczą one obrotu 

i używania wyrobów medycznych oraz systemu nadzoru nad rynkiem wyrobów 

medycznych, w tym nad rynkiem sprzedaży wysyłkowej wyrobów medycznych. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie przedstawiła uwag do 

ustawy. 

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

został przyjęty. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Rafała Muchackiego. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1070 A). 

Ad 3. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz 

-Winnicki. Przedstawiciel ministerstwa przypomniał, że ustawa była inicjatywą 

senacką. Ustawa dotyczy rozszerzenia o żołnierzy górników grupy podmiotów 

uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie przedstawiła uwag do 

ustawy. 

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

został przyjęty. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Leszka Piechotę. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1056 A). 

Ad.4. Ustawę przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera. 

Poinformowała, że ustawa ma na celu uporządkowanie i harmonizację aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących obrotu produktami biobójczymi na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy stosowania rozporządzenia unijnego 

nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 

oraz usprawnienia swobodnego ich przepływu na rynku wspólnotowym. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura przedstawiła poprawki 

o charakterze legislacyjnym mające na celu doprecyzowanie materii ustawy. Zostały 

one przejęte przez senatora Rafała Muchackiego. 

Komisja w głosowaniu przyjęła przedstawione poprawki. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Rafała Muchackiego. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami (druk senacki nr 1069 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


