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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(577)
43. posiedzenie
Komisji Zdrowia
w dniu 3 grudnia 2008 r.

VII kadencja

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw.

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

(Początek posiedzenia o godzinie 23 minut 09)
(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Władysław Sidorowicz)
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia.
Witam pana ministra, witam państwa senatorów, witam pana mecenasa, witam
panie z komisji.
Proszę państwa, przystępujemy do pracy nad poprawkami. Przypomnę, że najdalej idącym wnioskiem jest wniosek o odrzucenie ustawy. Uzasadniał to na poprzednim posiedzeniu komisji pan senator Karczewski.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, ale my je pamiętamy i proponuję…
(Głos z sali: Może przypomnieć?)
Słuchajcie, mamy mało czasu, bo porwaliśmy pana mecenasa dwóm komisjom,
proponuję więc, by ewentualnie omówić tylko nowe elementy.
Panie Senatorze, bardzo proszę.
Senator Stanisław Karczewski:
Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, może już nie będę
uzasadniał, bo państwo zainteresowani ustawą znają wszystkie argumenty. Myślę, że
wszystkie przedstawiłem, nie będę już więc się powtarzał. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Proszę państwa, pod względem legislacyjnym nie ma tutaj nic nowego.
Pan minister zechce zabrać głos w tej sprawie?
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Rozumiem, że odnosimy się do wniosku pierwszego, to jest wniosku o odrzucenie ustawy. Stanowisko rządu oczywiście jest negatywne, bo jako projektodawcy i występujący z przedmiotowym projektem ustawy musimy mieć stanowisko negatywne.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Dziękuję bardzo.
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Wobec tego przystępujemy do głosowania.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Karczewskiego o odrzucenie ustawy? (4)
Kto jest przeciw? (5)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Brak nagrania)
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Jest wniosek o reasumpcję głosowania.
(Głos z sali: Nie ma wniosku o reasumpcję.)
Czy ktoś się wstrzymał od głosu? (0)
Nikt się nie wstrzymał od głosu.
Proszę państwa, cztery osoby są za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy,
pięć jest przeciw. Wniosek został oddalony.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo proszę.
Senator Stanisław Karczewski:
Chciałbym, Panie Przewodniczący, podtrzymać wniosek mniejszości.
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Wniosek mniejszości został poparty.
Teraz jest pytanie, czy będziemy głosowali nad przyjęciem ustawy bez poprawek.
(Głos z sali: Oczywiście, zawsze tak jest.)
Dobrze. Tylko pytam pana mecenasa, ponieważ warto mieć wsparcie siły fachowej.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
Szanowni Państwo, jeśli przyjmiemy wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek,
to rozumiem, że na tym będziemy mogli zakończyć. Ponieważ wniosek uwzględnia
tryb pilny, z terminem wejścia ustawy od 1 stycznia… My bardzo długo rozmawialiśmy już na ten temat, więc teraz proponuję, by przystąpić do głosowania.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czy strona rządowa, to znaczy pan minister zechce się wypowiedzieć?
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Jak najbardziej jesteśmy za tym wnioskiem, to znaczy aby przyjąć projekt ustawy bez poprawek.
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Dziękuję bardzo.
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Wobec tego przystępujemy, proszę państwa, do głosowania.
Kto jest za wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek? (6)
Kto jest przeciw temu wnioskowi? (5)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Nikt się nie wstrzymał, 6 głosów za, 5 – przeciw. Wobec tego przeszedł wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo proszę.
Senator Norbert Krajczy:
Panie Przewodniczący, rozumiem, że pan senator Karczewski zgłosił wniosek
mniejszości, ale ja chciałbym zapytać, czy mój wniosek też jest zawarty w tym wniosku mniejszości.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek.
Senator Norbert Krajczy:
Ale pan senator Karczewski zgłosił wniosek mniejszości. Chciałbym więc zapytać: czy w ramach tego wniosku mniejszości zawarty jest też mój? Mam nadzieję, że
tak.
Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:
Na tym etapie komisja tylko rekomenduje Senatowi wybrane wnioski. A na posiedzeniu plenarnym w ramach głosowania będzie głosowanie nad wszystkimi poprawkami.
Jednak komisja na tym posiedzeniu poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, w związku z tym nie może poprzeć również wniosku o przyjęcie ustawy z poprawkami, bo byłoby to zaprzeczenie stanowiska komisji.
Na posiedzeniu plenarnym odbędzie się głosowanie nad wszystkimi poprawkami.
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jak rozumiem, sprawozdawcą w dalszym ciągu będę ja, a wnioskodawcy wniosków mniejszości będą zgodnie z regulaminem prezentować swoje wnioski.
(Głos z sali: One będą przedstawione we wniosku?)
(Głos z sali: Poprawki?)
(Głos z sali: Nad poprawkami będzie głosowanie.)
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:
Oczywiście jeżeli w głosowaniu zostanie przyjęty wniosek o przyjęcie ustawy
bez poprawek, to nie będzie głosowania nad poprawkami, ale gdyby taki wniosek nie
uzyskał poparcia, wtedy nad poprawkami odbędzie się głosowanie.
(Głos z sali: Sprawozdawcą komisji będzie pan przewodniczący?)
Przewodniczący Władysław Sidorowicz:
Tak.
(Głos z sali: Sprawozdawcą wniosku mniejszości będzie pan senator Karczewski?)
(Senator Stanisław Karczewski: Jeśli grupa senatorów mniejszości nie ma nic
przeciwko temu, to tak.)
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Na tym zamykam posiedzenie Komisji Zdrowia.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Życzę państwu dobrej nocy.
(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 15)
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