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15 grudnia 2016 r.
Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Bartosza Arłukowicza
(PO), przewodniczącego Komisji Zdrowia, rozpatrzyła:
– projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
W posiedzeniu udział wzięli: Tomasza Matynia szef gabinetu politycznego Ministra Zdrowia, Marek
Woch pełnomocnik prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej, Maciej Szustowicz zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia w Najwyższej Izbie Kontroli, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wraz ze współpracownikami, Irena Rej prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”, Wojciech
Wiśniewski rzecznik Fundacji Onkologicznej ALIVIA oraz Mateusz Moksik asystent przewodniczącego Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Longina Grzegrzułka, Małgorzata Siedlecka-Nowak oraz Monika Żołnierowicz-Kasprzyk- z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia. Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego
posiedzenia przewiduje rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę zgłoszeń. Stwierdzam przyjęcie
porządku dziennego. Przystępujemy do pracy.
Zgodnie z dyspozycją marszałka Sejmu – art. 150 ust. 1 pkt 1 regulaminu Sejmu –
komisje sejmowe muszą opracować plany pracy obejmujące okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2017 r. W związku z tym, prezydium Komisji przygotowało projekt planu pracy.
Posłowie Komisji Zdrowia otrzymali projekt planu pracy. W projekcie planu pracy zostały
uwzględnione takie dokumenty, jak sprowadzanie z wykonania budżetu, których rozpatrzenie wynika z Konstytucji RP. Ponadto zostały uwzględnione tematy zgłoszone przez
poszczególnych posłów, wynikające z różnych problemów występujących w systemie
ochrony zdrowia. Prezydium Komisji wprowadziło też do planu wszystkie tematy, których nie zdążyliśmy omówić w roku 2016. Przyjęliśmy także do planu pracy wszystkie
propozycje zgłoszone przez państwa. Czyli, mówiąc wprost, do planu na 2017 r. prezydium Komisji przyjęło to, czego nie zdołaliśmy zrobić w roku 2016 i przyjęliśmy wszystkie propozycje złożone przez państwa w terminie wyznaczonym przez Komisję do 12
grudnia. Podjęliśmy także w prezydium decyzję, że w czasie posiedzenia Komisji nie
będziemy już dokładać nowych tematów do planu pracy – wszyscy posłowie mieli możliwość złożenia takich dokumentów. To jest decyzja prezydium.
Chciałbym przystąpić do akceptacji projektu planu pracy. Czy ktoś jest przeciw temu
planowi pracy? Jeszcze pan poseł Latos.
Poseł Tomasz Latos (PiS):
Jedna uwaga. Proponuję w tej sprawie upoważnić prezydium Komisji, bo poprzez
automatyczne przepisanie niektórych tematów pewne z nich się dublują. Na przykład,
w styczniu – jeszcze przed ustawą dotyczącą marihuany leczniczej, była informacja
na temat jej wykorzystania, a mamy też sprawozdanie z prac podkomisji. Te dwa tematy
się dublują. W związku z tym, ponieważ będziemy rozpatrywać sprawozdanie podkomisji, rozpatrzenie informacji jest już zbędne. Proponuję więc, żeby prezydium Komisji
przeprowadziło takie czyszczenie – tak to nazwijmy. Poza tym, uwag nie mam.
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Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Oczywiście, nie będziemy dublować tematów. Pan poseł ma rację. Tak będzie.
Czy ktoś wnosi sprzeciw odnośnie do przedstawionego projektu planu pracy Komisji?
Nie widzę zgłoszeń. Uznaję, że plan pracy Komisji został przyjęty. Dziękuję.
Zamykam posiedzenie Komisji.
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