
INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 19 

data posiedzenia: 5 kwietnia 2016 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 120, druki sejmowe 

nr 261, 336 i 336-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jarosław Duda. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mieczysław Augustyn, Jarosław Duda, Andrzej Kamiński, Stanisław Kogut, Jan Filip 

Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Aleksander Szwed, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Krzysztof Łanda ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

starszy specjalista w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych Anna Klimaszewska, 

Narodowy Fundusz Zdrowia: 

zastępca prezesa NFZ ds. finansowych Maciej Miłkowski ze współpracownikami, 

Naczelna Izba Lekarska: 

prawnik w Zespole Radców Prawnych Wioletta Witkowska, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu przyznanie osobom, które ukończyły 75 lat, uprawnienia do bezpłatnych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 

medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia w drodze obwieszczenia. Recepty na rzecz beneficjentów będą mogli wypisywać 

wyłącznie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej 

albo lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu 

i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. 

Koszty leków finansowane będą z budżetu państwa. 

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji głos zabrali senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. 



- 2 - 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami. 

Przewodniczący komisji Jarosław Duda zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Majer. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 120 B). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


