
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  3 marca 2011 r.

Nr posiedzenia: 117

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz - przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy
o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Ryszard Górecki, Waldemar Kraska,
Rafał Muchacki, Michał Okła, Zbigniew Pawłowicz, Leszek Piechota,
Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu  Adam Fronczak,
− dyrektor Departamentu Polityki Lekowej Artur Fałek,

− Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych:
− prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Grzegorz Cessak,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Bożena
Langner.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji senator Władysław Sidorowicz przypomniał, że w trakcie debaty na

posiedzeniu Senatu komisja oraz senator Władysław Sidorowicz zgłosili wnioski o wprowadzenie
poprawek do ustawy. Poprawki senatora Władysława Sidorowicza dotyczyły przede wszystkim
ustawy w części odnoszącej się do organizacji i działania Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ich przedmiotem jest
doprecyzowanie art. 9 tzw. antykorupcyjnego wprowadzającego podwyższone standardy
bezstronności dla podmiotów związanych i współpracujących z Urzędem. Poprawki
uszczegóławiają również przepisy ustawy w zakresie podmiotów opiniodawczo-doradczych
działających przy Prezesie Urzędu  tj. komisji, a także grup eksperckich. Pozostałe poprawki
porządkują  i doprecyzowują materię ustawy.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę, że zgłoszone poprawki eliminują
nieścisłości legislacyjne i uzupełniają terminologię ustawy.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak pozytywnie zaopiniował wszystkie
zgłoszone wnioski.
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Przewodniczący komisji, w pierwszej kolejności, poddał pod głosowanie łączne poprawki przyjęte
przez komisję.
Komisja jednogłośnie poparła wszystkie przedstawione poprawki (5 głosach za).
Następnie komisja przyjęła jednogłośnie, przy 6 głosach za, wszystkie poprawki zgłoszone
w trakcie debaty przez senatora Władysława Sidorowicza.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Władysława Sidorowicza.

Konkluzja: Komisja poparły 20 poprawek do ustawy (druk nr 1112 Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


