
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 101 

data posiedzenia: 21 maja 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 

senacki nr 1186, druki sejmowe nr 3408, 3462 i 3462-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 1187, druki sejmowe nr 3409, 3463 i 3463-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk 

senacki nr 1177, druki sejmowe nr 3176, 3397 i 3397-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Waldemar Kraska. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Waldemar Kraska, Józef Łyczak, Andrzej Mioduszewski, Konstanty Radziwiłł, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Maciej Miłkowski ze współpracownikami, 

Naczelna Izba Lekarska: 

mecenas Wojciech Idaszak, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu ujednolicenie charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia 

poziomu refundacji recept, np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby 

uprawnionej. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski omówił procedowaną ustawę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

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

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Konstanty Radziwiłł. 

 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1186 A). 

 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne przez zmianę 

regulacji dotyczących realizacji zleceń. Wprowadzone ułatwienia będą dotyczyć zarówno 

pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski 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 zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Waldemar Kraska. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1187 A). 

 

Ad 3. 
 

 Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach 

leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej 

opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski omówił procedowaną ustawę 

i przedstawił 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 zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Waldemar Kraska. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1177 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


