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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(41)
3. posiedzenie
Komisji Zdrowia
w dniu 28 listopada 2007 r.

VII kadencja

Porządek obrad:
1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 31)
(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Władysław Sidorowicz)
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia.
Witam wszystkich przybyłych.
W porządku posiedzenia komisji jest dzisiaj wybór drugiego wiceprzewodniczącego. Uzyskaliśmy na to zgodę prezydium, wobec tego możemy go wybrać.
Zgodnie z procedurą musimy powołać komisję skrutacyjną. Bardzo bym prosił, żeby
była to komisja dwuosobowa, bo do przeliczenia głosów wystarczą dwie osoby, może…
(Głos z sali: Powinna być trzyosobowa.)
Trzyosobowa? Dobrze, trzyosobowa.
(Głos z sali: Zwykle tak jest.)
Zwykle tak jest. Dobrze, że liczba senatorów obecnych na posiedzeniu komisji
przekracza wymogi formalne.
Czy pan wiceprzewodniczący Okła zgodziłby się być w komisji skrutacyjnej?
(Senator Michał Okła: Tak)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czyli mamy już dwie osoby, potrzebujemy jeszcze jednej. Czy ktoś się zgłosi na
ochotnika? Czy pan minister?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Mamy zatem komisję skrutacyjną.
Czy jest kandydat na wiceprzewodniczącego komisji?
Bardzo proszę, udzielam głosu panu senatorowi Waldemarowi Krasce.
(Sygnał telefonu komórkowego)
Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych.
Senator Waldemar Kraska:
Panie Przewodniczący! Szanowni Senatorowie!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę zarekomendować na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia mojego kolegę Stanisława Karczewskiego. W poprzedniej kadencji piastował tę funkcję, więc myślę, że formalnie i merytorycznie jest
do niej przygotowany. Jeżeli państwo będziecie chcieli, to mogę troszeczkę przybliżyć
jego życiorys.
(Głosy z sali: Znamy.)
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Znacie, czyli nie będę musiał tego robić. Myślę, że senator Karczewski jest odpowiednią osobą i z pełnym przekonaniem go rekomenduję. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Bardzo dziękuję.
Czy senator wyraża zgodę na kandydowanie?
Senator Stanisław Karczewski:
Tak, Panie Przewodniczący, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Wobec tego bardzo proszę wyłonioną komisję skrutacyjną o przystąpienie do
procedury wyboru pana wiceprzewodniczącego.
Zadam jeszcze formalne pytanie: czy są inne kandydatury? Powinienem wcześniej o to zapytać, przepraszam bardzo.
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma. Dziękuję bardzo.
(Brak nagrania)
(Głos z sali: A czy można zaproponować, żeby ze względu na to, że to są takie
konkretne posiedzenia komisji, przesunąć je bardziej ku wieczorowi? Bo to są przeważnie…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Jeszcze później, bo na przykład ja nie zawsze mogę przyjechać
i być obecny, ponieważ mam obowiązki w innych pracach, wielu z nas jest senatorami
społecznymi.)
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Słucham propozycji.
(Głos z sali: Jeśli nie ma gości zewnętrznych, to nawet i o 20.00 można to zrobić.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Myślę, że na najbliższym posiedzeniu komisji warto byłoby uzgodnić jeszcze jedno.
(Głos z sali: Wszyscy oddali głosy?)
Tak.
Otóż możemy mieć z tym problemy. Jeśli pan senator by pozwolił, to zapytałbym ministrów, czy im pasuje wieczorna pora. Bo gdyby oni powiedzieli, że na przykład dla nich deadline to 18.00, to wtedy, bardzo przepraszam, ale będzie to 18.00, dobrze? Musimy to uzgodnić, bo chciałbym, żeby ministrowie uczestniczyli w posiedzeniach komisji. A więc uwzględniając też to, o czym mówił pan…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, ale musimy się liczyć z potrzebą rozważenia na najbliższym posiedzeniu
senackiej Komisji Zdrowia…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Nie, budżet jeszcze nie. Za to pani minister Kopacz na dzisiejszej konferencji
prasowej, a pan premier Tusk dzień wcześniej, dosyć wyraźnie awizowali możliwość
zmiany ustawy o czasie pracy lekarzy, tej, która…
(Głos z sali: O zozach?)
O zozach, tak, to jest w ustawie o zozach. To nie jest rozbudowany problem,
wobec czego nie będziemy musieli bardzo długo siedzieć. Ale w pełni…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo dziękuję.
Zatem bardzo proszę przewodniczącego o odczytanie protokołu.
(Głos z sali: To przewodniczący komisji go odczytuje.)
Przewodniczący komisji go odczytuje? O, dziękuję.
Protokół głosowania tajnego w dniu 27 listopada 2007 r. w sprawie wyboru senatora Stanisława Karczewskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Zdrowia.
Powołani przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie: senator Kraska Waldemar, senator Okła Michał i senator Duda Jarosław stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Stanisława Karczewskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Zdrowia oddano 8 głosów, wszystkie ważne. Za głosowało 8 senatorów.
Dziękuję bardzo. Serdecznie gratuluję. (Oklaski)
Senator Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Jestem przekonany, że współpraca będzie bardzo dobra, problemów jest dużo. Serdecznie dziękuję za poparcie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Jest już protokół.
Umówmy się może w ten sposób, że ponieważ na najbliższym posiedzeniu komisji nie planujemy jakichś długich obrad, to godzina 20.00 mogłaby być. Gdy zaś zaplanowany będzie obszerny program pracy komisji, wtedy oczywiście dostosujemy
czas obrad do, że tak powiem, fizjologii. Chodzi o to, żebyśmy posiedzenia komisji
kończyli do godziny 22.00, bo o 22.00 nasze hormony snu już się odzywają.
Czy to wyjaśnienie panu senatorowi wystarcza?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak? Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś sprawy? Nie widzę zgłoszeń.
Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.
(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 40)
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