
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 103 

data posiedzenia: 30 lipca 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań 

w obszarze e-zdrowia (druk senacki nr 1264, druki sejmowe nr 3620 i 3650). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk 

senacki nr 1263, druki sejmowe nr 3618 i 3674). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 1269, 

druki sejmowe nr 3653 i 3682). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Waldemar Kraska. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Leszek Czarnobaj, Dorota Czudowska, Tomasz Grodzki, Waldemar 

Kraska, Józef Łyczak, Andrzej Mioduszewski, Bogusława Orzechowska, Konstanty 

Radziwiłł, Andrzej Wojtyła, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Maciej Miłkowski ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Janusz Cieszyński ze współpracownikami, 

Naczelna Izba Lekarska: 

mecenas Wojciech Idaszak, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Beata Mandylis, Maciej Telec. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa wprowadza m.in. ułatwienia w obszarze wystawiania recept oraz określania poziomu 

refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, możliwość upoważniania 

asystentów medycznych przez pracowników medycznych do wystawiania w ich imieniu e-

recept i e-skierowań, nowe funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta czy rozszerza 

katalog osób uprawnionych do wystawiania recept w ramach programu „Leki 75+”. Ponadto 

ustawa wprowadza tzw. recepty transgraniczne w postaci elektronicznej. 



 

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński 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 przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Konstanty Radziwiłł. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1264 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa podwyższa tzw. kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe 

wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika 

działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński omówił procedowaną ustawę  

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

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

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Dorota Czudowska. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1263 A). 

 

Ad 3. 
 

 Ustawa rozszerza katalogu produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla podmiotów 

innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty 

lecznicze dostępne bez recepty, z wyjątkiem produktów zawierających substancje 

psychoaktywne. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski omówił procedowaną ustawę 

i przedstawił stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis nie miała uwag do ustawy. 

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

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

Sprawozdawcą komisji będzie senator Bogusława Orzechowska. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1269 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


