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w dniu 2 sierpnia 2019 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektó-
rych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.



(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego 
Dorota Czudowska)

Zastępca Przewodniczącego  
Dorota Czudowska:
Dzień dobry. Witam wszystkich na kolejnym posiedze-

niu Komisji Zdrowia.
(Rozmowy na sali)
Jak pewnie państwo senatorowie wiedzą, państwo le-

gislatorzy i pracownicy komisji też, nasz przewodniczący 
Waldemar Kraska awansował. Gratulujemy mu. Prosił 
mnie, żebym teraz pełniła te obowiązki, które wynikają 
z prac Komisji Zdrowia, o ile marszałek nie zadecyduje 
inaczej. Ale dzisiaj poprowadzę to posiedzenie komisji.

Mamy do rozpatrzenia 2 ustawy, które wczoraj były 
przedmiotem obrad Wysokiej Izby, ustawę dotyczącą spo-
sobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników służby zdrowia oraz ustawę 
o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem roz-
wiązań w obszarze e-zdrowia.

Senatorowie Grodzki i Czarnobaj przedłożyli wczoraj 
w debacie poprawki, które musimy rozpatrzyć.

Była taka prośba, żeby najpierw rozpatrzyć ustawę do-
tyczącą wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Jeśli chodzi o poprawkę panów senatorów, to wczoraj 
na ten temat wypowiedział się pan minister, stwierdzając, 
że jest bezprzedmiotowa. Może by się i panowie senato-
rowie wycofali, gdyby był drugi wnioskodawca, no ale 
nie wycofali się. My nadal proponujemy, żeby przyjąć tę 
ustawę bez poprawek.

W związku z tym zarządzam głosowanie.
Kto z państwa jest za tym, aby ustawa o zmianie nie-

których ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w ob-
szarze e-zdrowia została przedstawiona Wysokiej Izbie 
bez poprawek? (6)

Dziękuję bardzo.
I dotyczy to także poprawki tych samych senatorów do 

ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia… Tu też uważamy, że te poprawki… Panie 
Ministrze…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:

Proszę Wysoką Komisję o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Zastępca Przewodniczącego  
Dorota Czudowska:

Bez poprawek.
W związku z tym zarządzam głosowanie nad przyję-

ciem ustawy bez poprawek.
Kto jest za? (6)
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Sprawozdawcy ci sami?)
Sprawozdawcy ci sami, pan minister Radziwiłł co do e-

-zdrowia, ja – co do najniższych zarobków. Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 14)

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 18)
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