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Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Bartosza Arłukowicza
(PO), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:
– wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 294).
W posiedzeniu udział wzięli: Piotr Warczyński podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz
ze współpracownikami, Maciej Miłkowski zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Wioletta Witkowska prawnik w zespole radców prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Longina Grzegrzułka, Małgorzata Siedlecka-Nowak, Monika Żołnierowicz-Kasprzyk – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Bogdan Cichy, Robert Dulik – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia. Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego
posiedzenia przewiduje rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej
do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi
oraz niektórych innych ustaw – druk nr 294. Czy są uwagi odnośnie do porządku obrad?
Jeśli ich nie ma, stwierdzam jego przyjęcie.
Przystępujemy do rozpatrzenia porządku dziennego. Sejm w dniu 16 marca 2016
roku przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw – druk nr 294. Skierował ten
projekt do Komisji Zdrowia celem rozpatrzenia. Projekt ma na celu wykonanie prawa
Unii Europejskiej. Proponuję powołanie podkomisji nadzwyczajnej w najmniejszym
możliwym składzie – dziewięcioosobowym. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Czy jest sprzeciw
wobec tego, aby podkomisja miała skład dziewięcioosobowy? Nie słyszę.
Proszę o zgłaszanie chętnych. Sam zgłaszam panią poseł Gelert, która złożyła oświadczenie, że wyraża zgodę, ale jest nieobecna na posiedzeniu. Przypomnę ile miejsc mają
kluby w podkomisji. Komisja ma skład dziewięcioosobowy. Prawo i Sprawiedliwość
ma pięć miejsc. Platforma Obywatelska ma dwa miejsca. Kukiz15 i Nowoczesna po jednym. Bardzo proszę, będę zapisywał nazwiska.
Poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Kukiz15 – Małgorzata Zwiercan.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Pani poseł Zwiercan z Klubu Kukiz15.
Poseł Krzysztof Ostrowski (PiS):
W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam: panią Barbarę
Dziuk, panią Józefę Szczurek-Żelazko, panią Joannę Kopcińską, panią Annę Kwiecień
i pana Krzysztofa Ostrowskiego. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Z Platformy Obywatelskiej zgłaszam panią poseł Gelert, tak jak mówiłem, oraz pana
posła Marka Hoka. Czekam na propozycję Nowoczesnej.
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Poseł Mirosław Suchoń (N) – spoza składu Komisji:
Zgłaszam posła Marka Rucińskiego.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Jest kandydatura. Czy ktoś z państwa zgłasza dodatkowe kandydatury? Nie słyszę zgłoszeń. Pan poseł chce jeszcze zabrać głos? Nie.
Poseł Krzysztof Ostrowski (PiS):
Rozumiem, że przewodniczącego wybiera podkomisja?
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Przewodniczącego wybierze podkomisja, która zbierze się zaraz po formalnym zakończeniu obrad Komisji. Czy są dodatkowi chętni do pracy w podkomisji? Nie słyszę zgłoszeń.
Wobec braku sprzeciwu stwierdzam powołanie podkomisji w składzie wymienionym
przed chwilą. Pani poseł Radziszewska jeszcze się zgłasza, czy mi się wydawało? Nie.
Członków podkomisji proszę o pozostanie na sali po formalnym zamknięciu posiedzenia
Komisji celem ukonstytuowania się.
Jednocześnie, zgodnie z art. 95c ust. 1 proponuję ustalenie harmonogramu prac Komisji dla projektu ustawy z druku 294 w podkomisji. Proszę o uwagę, musimy dotrzymać
terminów. Podkomisja powinna rozpatrzyć projekt ustawy z druku nr 294 i przygotować
sprawozdanie najpóźniej do dnia 1 kwietnia. Komisja powinna rozpatrzyć sprawozdanie podkomisji najpóźniej do dnia 15 kwietnia, aby dotrzymać terminu na dostarczenie
sprawozdania marszałkowi Sejmu. Czy są jakieś uwagi? Nie.
Proszę członków podkomisji o zebranie się, celem wyboru przewodniczącego. Bardzo
proszę o podejście do stołu prezydialnego.
Zamykam posiedzenie Komisji.
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