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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 6. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania
chorób nowotworowych”.



(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Władysław Sidorowicz)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Temat naszego posiedzenia dotyczy projektu zmian legislacyjnych, który został
wniesiony w trakcie debaty nad „Narodowym programem zwalczania chorób nowo-
tworowych”.

Pan senator Klima wniósł poprawkę, zgodnie z którą w art. 1 ust. 3 wyrazy „nie
mniej niż 10%” zastąpić wyrazami „nie mniej niż 25%”. Przypomnę, że my wniosko-
waliśmy o przyjęcie ustawy bez poprawek. Niestety, nie ma wnioskodawcy…

(Głos z sali: Bo on nie jest członkiem tej komisji.)
Ale wnioskodawca, Panie Senatorze… Jeszcze nie udzieliłem panu głosu, może

od tego zacznijmy. Prosiłbym bardzo, by trochę przestrzegać regulaminu, pan nie zgła-
szał się do zabrania głosu.

Nie ma niestety wnioskodawcy, więc zapytam, czy ktoś chce argumentować za
zgłoszonymi przez pana Klimę poprawkami. Nie.

Czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji w tej sprawie? Nie.
Przystępujemy zatem do głosowania nad wnioskami, zgodnie z porządkiem

wskazanym w załączonym druku.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (6)
Kto jest przeciwko? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Sprawozdawcą komisji był pan senator Muchacki.
(Głos z sali: Muchacki nie wyrażał zgody…)
(Głos z sali: Musiał pilnie wyjść.)
Musiał pilnie wyjść, zwolnił się, ale myślę, że podtrzymamy, to znaczy jestem

za tym, żeby ponownie był sprawozdawcą. Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to uznam,
że pan senator Muchacki…

(Głos z sali: Senator Muchacki będzie sprawozdawcą.)
Tak jest.
Proszę bardzo.

Senator Norbert Krajczy:

Ja chciałbym się dowiedzieć – proszę o zaprotokołowanie tego – czy pan sena-
tor Klima był powiadomiony o tym, gdzie miało się odbyć posiedzenie komisji.

(Głos z sali: Tak.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Przypomnę, że dzisiejsze posiedzenie Senatu skończyło się komunikatami,
w ramach informacji, udzielanych przez sekretarzy, podano wiadomość o czasie
i miejscu dzisiejszego posiedzenia komisji.

Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie?
(Senator Norbert Krajczy: A ja bym prosił o zaprotokołowanie tego, żebyśmy

mogli później tę sprawę wyjaśnić.)
Bardzo proszę, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Panie Przewodniczący, to już tak, że tak powiem, poza posiedzeniem komisji.
Myślę, że nasza komisja słynęła z tego, że panowała w niej dość przyjemna atmosfera,
taka, że chciało się pracować. Myślę, że dobrzy byłoby dalej taką atmosferę utrzymy-
wać. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Z przyjemnością słucham tego, że tak powiem, wezwania i bardzo liczę na to, że
dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przemyślenia, od czego to zależy.

Czy są jeszcze jakieś głosy w tej sprawie?
Bardzo proszę.

Senator Henryk Woźniak:

Panie Przewodniczący, chciałbym prosić, byśmy na kolejnym posiedzeniu wró-
cili do „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” po to, by monito-
rować realizację tego programu. Chodzi o to, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jak
w poprzednim roku, kiedy to limit środków przewidziany do wykorzystania na promo-
cję, nie został wykorzystany. Po roku jest już oczywiście za późno na to, by zastana-
wiać się, dlaczego tak się stało. Odpowiedzialność każe zwrócić na to uwagę w trakcie
roku, z wnioskiem w tej sprawie zwracam się do pana przewodniczącego. Dziękuję
uprzejmie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 10)





Kancelaria Senatu

Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii
Nakład: 5 egz.

ISSN 1643-2851


