
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 52 

data posiedzenia: 20 września 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druk 

senacki nr 582, druki sejmowe nr 1651, 1770 i 1770-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości 

i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (druk senacki nr 599, druki sejmowe nr 1820 

i 1824 i 1824-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Waldemar Kraska. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Leszek Czarnobaj, Dorota Czudowska, Jarosław Duda, Tomasz Grodzki, Waldemar Kraska, 

Józef Łyczak, Andrzej Mioduszewski, Bogusława Orzechowska, Andrzej Stanisławek, 

Andrzej Wojtyła,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

minister Konstanty Radziwiłł ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura i Bożena Langner. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa określa m.in. zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania 

z solarium oraz szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król omówił procedowaną ustawę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Przewodniczący komisji Waldemar Kraska zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek  

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Dorota Czudowska. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 582 A). 

 



 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa dotyczy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt 

i aparaturę medyczną, w tym: zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w tym 

w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów 

neonatologii III poziomu referencyjnego); doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego; zakup pojazdów, w których będą 

udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów). 

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł omówił procedowaną ustawę i przedstawił pozytywne 

stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner zgłosiła uwagi legislacyjne do ustawy. 

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

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Waldemar Kraska. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 599 A). 

 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

 

 

Opracowano w BPS 

 


