
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 4 marca 2008 r.

Nr posiedzenia: 12

Posiedzeniu przewodniczył: Senator   – przewodniczący komisji Władysław Sidorowicz

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
(druk senacki  nr 65, druki sejmowe nr 80, 171).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym (druk senacki
nr 73, druki sejmowe nr 222, 229, 229-A) – punkt porządku posiedzenia
komisji uzupełniony przez przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie komisji,
− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Beata Mandylis,

Bożena Langner.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk,
− Centrum Onkologii w Warszawie:

− dyrektor Marek Nowacki,
− kierownik Centralnego ośrodka koordynującego populacyjny program

wczesnego wykrywania raka piersi Jerzy Giermek,
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1
.

Nowelizację ustawy przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej
Włodarczyk. Minister wyjaśnił, że nowelizacja ustawy zmierza do ustawowego zagwarantowania
przekazywania 10% wszystkich środków finansowych, przewidzianych corocznie na realizację
programu na działania w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
Po dyskusji senatorowie jednogłośnie przyjęli  ustawę bez poprawek.
Sprawozdawcą Komisji będzie senator Rafał Muchacki.

Konkluzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 2 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona – podkreślił, że zgodnie
z nowelizacją, do końca 2008 r. ma obowiązywać przepis dopuszczający uznawanie przez
prezesów sądów okręgowych zaświadczenia lekarskiego wydanego np. przez lekarza pierwszego
kontaktu. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r., której wejście w życie przewidziano na dzień 1 lutego
2008 r. wymagała, aby zaświadczenie usprawiedliwiające absencję w sądzie lub w prokuraturze
wydawał wyłączenie lekarz sądowy.
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Po dyskusji i analizie ustawy senatorowie postanowili wprowadzić poprawkę legislacyjną, której
celem będzie uzupełnienie listy przepisów, które nie będą stosowane do lekarzy dopuszczonych
tymczasowo do wykonywania czynności lekarza sądowego.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu komisji będzie senator Waldemar Kraska.

Konkluzja Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

W posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową: Nie uczestniczyły


