
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 113 

data posiedzenia: 12 października 2017 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między 

Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., 

podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (druk senacki nr 609, druki sejmowe 

nr 1777 i 1843). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 607, druki sejmowe 

nr 1791 i 1844). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Piotr Zientarski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Waldemar Bonkowski, Piotr Florek, Arkadiusz Grabowski, Krzysztof Mróz, Andrzej Pająk, 

Jadwiga Rotnicka, Przemysław Termiński, Artur Warzocha, Piotr Zientarski, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

podsekretarz stanu Jacek Czaputowicz ze współpracownikami, 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Zbigniew Król ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Szymon Giderewicz, Bożena Langner. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Protokół określa w szczególności właściwe organy, którym powierzono zadanie wdrożenia 

umowy, przejścia graniczne, na których realizowane będzie przekazywanie oraz tranzyt osób 

readmitowanych, a także wskazuje rodzaje wykorzystywanych przez Strony środków, za 

pomocą których przesyła się wnioski i odpowiedzi, warunki powrotu osób pod eskortą, język 

wzajemnego porozumiewania się oraz prowadzenia konsultacji i możliwość przeprowadzania 

spotkań roboczych oraz konsultacji. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz. 

W opinii Biura Legislacyjnego ustawa nie budziła zastrzeżeń legislacyjnych. 



 

 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Pająk. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 609 C). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu m.in.: stworzenie ram prawnych umożliwiających przeprowadzenie 

programów pilotażowych, których celem jest sprawdzenie planowanych nowych systemowych 

rozwiązań w zakresie organizacji, realizacji lub sposobu finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej; uproszczenie i doprecyzowanie procedury tworzenia programu polityki 

zdrowotnej, a także zapewnienie standaryzacji podejmowanych działań. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner zgłosiła uwagi do ustawy. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Arkadiusz Grabowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Jadwiga Rotnicka zgłosiła poprawkę zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne. 

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

Sprawozdawcą komisji będzie senator Artur Warzocha. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 607 B). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


