
Sejm za wetem prezydenta do ustaw zdrowotnych – Gaz eta Prawna, 
19 grudnia 2008 r. 

Sejm podtrzymał w pi ątek weta prezydenta Lecha Kaczy ńskiego do trzech z sze ściu ustawy 
zdrowotnych. Oznacza to, Ŝe ustawy nie wejd ą w Ŝycie. 

Prezydent zawetował w listopadzie ustawy: o zakładach opieki zdrowotnej, o pracownikach ZOZ-ów 
oraz ustawę wprowadzającą reformę systemu ochrony zdrowia. Były one podstawą rządowej reformy 
systemu ochrony zdrowia. 

Za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o ZOZ-ach opowiedziało się 243 posłów, 
przeciwnych było 206, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Za odrzuceniem weta do ustawy o pracownikach ZOZ-ów i ustawy wprowadzającej chciało 242 
posłów, przeciwnych było 207, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Większo ść wymagana do ponownego uchwalenia tych ustaw wynosi ła 270 

Większość wymagana do ponownego uchwalenia tych ustaw wynosiła 270. 

Najwięcej kontrowersji wzbudza pierwsza z zawetowanych ustaw, która zakłada obligatoryjne 
przekształcenie ZOZ-ów w spółki działające w oparciu o prawo handlowe i przekazanie całości 
kapitału samorządom. Szczegółowe przepisy dotyczące przekształceń zawarto w ustawie 
wprowadzającej reformę. Z kolei w ustawie o pracownikach ZOZ-ów m.in. zrównano czas ich pracy. 
Minister zdrowia Ewa Kopacz podkreślała wielokrotnie, Ŝe zawetowanie przez prezydenta ustawy 
wprowadzającej oznacza, Ŝe takŜe trzy ustaw zdrowotne podpisane przez prezydenta nie wejdą w 
Ŝycie. Chodzi o ustawy: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o konsultantach medycznych 
i o akredytacji w ochronie zdrowia. 
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Kopacz: dotrzymali śmy słowa danego pacjentom, a prezydent - 
słowa danego PiS – PAP, 19 grudnia 2008 r. 

PO dotrzymała słowa danego pacjentom, a prezydent d otrzymał słowa danego PiS - oceniła 
minister zdrowia Ewa Kopacz w czwartek wieczorem w Sejmie podczas debaty nad wetem 
zgłoszonym przez Lecha Kaczy ńskiego do trzech ustaw zdrowotnych. 

"My moŜemy powiedzieć jedno, patrząc polskim pacjentom w oczy: my dotrzymaliśmy słowa. RównieŜ 
mogę powiedzieć, Ŝe w jakimś sensie pan prezydent teŜ dotrzymał słowa, tylko słowa danego PiS-owi 
i działaczom związkowym, bo na pewno nie pacjentom" - mówiła Kopacz. 

"My moŜemy powiedzieć jedno, patrząc polskim pacjentom w oczy: my dotrzymaliśmy słowa. RównieŜ 
mogę powiedzieć, Ŝe w jakimś sensie pan prezydent teŜ dotrzymał słowa, tylko słowa danego PiS-owi 
i działaczom związkowym, bo na pewno nie pacjentom" - mówiła Kopacz. 

"Pan prezydent dokonał wyczynu godnego św. Jerzego. Najpierw we własnej wyobraźni stworzył 
smoka rzekomej prywatyzacji szpitali, takiego co to zieje ogniem i poŜera pacjentów, a następnie 
bohatersko go pokonał. To jest właśnie wyczyn, to jest efekt tego co zrobił: zawetował te ustawy" - 
dodała minister zdrowia. 

"Państwo stworzyli ście tak ą egzotyczn ą koalicj ę, która boi si ę normalno ści w ochronie 
zdrowia. (...) Przesta ńcie si ę bać"  

Kopacz zarzuciła opozycji, Ŝe uŜywa central związkowych do walki, kiedy koalicja PO i PSL 
"postanowiła przywrócić trochę normalności w słuŜbie zdrowia". 



"Państwo stworzyliście taką egzotyczną koalicję, która boi się normalności w ochronie zdrowia. (...) 
Przestańcie się bać" - mówiła do posłów PiS i lewicy. 

Minister zdrowia zaznaczyła takŜe, Ŝe odpowiedzialność za złą sytuację słuŜby zdrowia biorą wszyscy, 
którzy poprą weto prezydenta do ustaw zdrowotnych. Zapowiedziała, Ŝe co miesiąc będzie 
sprawozdawać o ilości upadających szpitali i kolejkach do lekarzy, które będą efektem weta wobec 
ustaw zdrowotnych. 

Źródło: PAP 

 


