
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 92 

data posiedzenia: 8 czerwca 2022 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie 

farmaceuty (druk senacki nr 708, druki sejmowe nr 2114 i 2213). 
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz 
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 725, druki sejmowe nr 2268, 2291 i 2291-A). 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Tomasz Grodzki, Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława 
Orzechowska,  
 

 goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 
podsekretarz stanu Maciej Miłkowski ze współpracownikami, 
podsekretarz stanu Piotr Bromber ze współpracownikami, 

Naczelna Izba Aptekarska: 
prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych: 
wiceprzewodnicząca Longina Kaczmarska, 
 

 Kancelaria Senatu: 
pracownicy Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Maciej Telec. 

 

Ad 1.  

 Ustawa przyznaje ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu farmaceutom 
i technikom farmaceutycznym podczas wykonywania i w związku z wykonywaniem w aptece 
ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w ustawie – Prawo 
farmaceutyczne oraz w ustawie o zawodzie farmaceuty. 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski omówił procedowaną ustawę  
i przedstawił stanowisko rządu w tej sprawie. 
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła uwagi do procedowanej 
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ustawy. 
Senatorowie nie zgłosili uwag do ustawy. 
Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera poddała pod głosowanie procedowaną ustawę. 
W wyniku głosowania ustawa została przyjęta jednogłośnie. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Beata Małecka-Libera. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 708 A). 

Ad 2.  

 Ustawa wprowadza do porządku prawnego ustalenia poczynione z organizacjami związków 
zawodowych i pracodawców zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony 
Zdrowia. Dotyczą one m.in. nowego podziału na grupy zawodowe według kwalifikacji 
wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy, powiązania określanych w porozumieniu albo 
zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności 
podstawowej ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, zmiany 
brzmienia art. 16j ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w taki sposób, aby 
wśród wytycznych do wydania rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia 
zasadniczego lekarzy rezydentów wyraźnie wskazać wysokość najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego.  
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec przedstawił uwagi do procedowanej ustawy. 
Senatorowie Beata Małecka-Libera, Alicja Chybicka, Agnieszka Gorgoń-Komor oraz 
Wojciech Konieczny zgłosili poprawki do ustawy.  
Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera poddała pod głosowanie przedstawione 
wnioski. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ustawę wraz z poprawkami. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Alicja Chybicka. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 725 A). 

 

 
 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 
 


