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Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Bartosza Arłukowicza
(PO), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:
– projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli: Marcin Brzozowski dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg
w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Wasilewski dyrektor Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli, Elżbieta Puacz prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Mariusz Kocój ekspert
Porozumienia Zielonogórskiego oraz Mateusz Moksik asystent przewodniczącego Komisji.
W posiedzeniu udział wzięła pracownik Kancelarii Sejmu: Małgorzata Siedlecka-Nowak – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Otwieram posiedzenie Komisji. Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2018 roku – przedstawia przewodniczący Komisji. Czy są inne uwagi
do porządku dziennego? Nie słyszę.
Proszę państwa, przyjęliśmy wszystkie propozycje, które padły ze strony państwa
posłów i ustaliliśmy z przewodniczącym Latosem, iż zwrócimy się do państwa z prośbą.
Nie chcemy niczego nikomu zabraniać, ale chcemy uniknąć mnożenia kolejnych tematów. Mamy ogromną liczbę tematów do poruszenia. Wydaje mi się, że nie będzie możliwe
ich zrealizowanie, choćby ze względów czasowych. Jeśli ktoś ma jakiś palący temat, oczywiście proszę go zgłosić, ale jeśli istnieje taka możliwość, składam pozapolityczny apel,
a nie poszerzać tego planu. Bardzo proszę, panie pośle, najpierw przewodniczący Latos,
a następnie oddaję panu głos.
Poseł Tomasz Latos (PiS):
Proszę pamiętać, że mamy też podkomisję stałą, więc pewne rzeczy można w niej realizować. Staram się to robić, w tym zakresie zgłoszę swoje propozycje. Dziękuję.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Bardzo proszę, pan poseł.
Poseł Paweł Skutecki (Kukiz15):
Panie przewodniczący, nie chciałbym zgłaszać nowych pomysłów, rozumiem że to nie
jest możliwe do zrealizowania, ale chciałbym zgłosić propozycję tematu, jaki zgłosiłem
do planu na pierwsze półrocze ubiegłego roku, który nie został zrealizowany i nie znalazł
się w aktualnym planie pracy. Proponuję rozpatrzenie informacji na temat kalendarza
szczepień ochronnych dzieci i dorosłych w kontekście poszerzania kalendarza funduszu odszkodowawczego itd. Druga kwestia – chciałbym pana przewodniczącego poprosić
o precyzyjną informację w imieniu 160 tys. Bydgoszczan, którzy od 2 lat czekają na drugie czytanie projektu ustawy o utworzeniu uniwersytetu medycznego w Bydgoszczy.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Już odpowiadam. Przyjęliśmy taką zasadę, że przyjmiemy każdy zgłaszany temat, więc
przyjmujemy ten dotyczący szczepionek – słowa te kieruję do sekretariatu. Co do uniwersytetu w Bydgoszczy kwestia wygląda następująco – wraz z przewodniczącym Latosem ustaliliśmy, że chcemy poruszyć ten temat, ale musimy w tym zakresie mieć akceptację Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, pod przewodnictwem posła Grupińskiego.
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Na razie nie udało się nam ustalić terminu. Jesteśmy na to otwarci, panie pośle. Głos
ma jeszcze poseł Latos.
Poseł Tomasz Latos (PiS):
Odnosząc się do tej drugiej sprawy powiem jeszcze kilka zdań, uzupełniając wypowiedź
pana przewodniczącego. Wraz z panem przewodniczącym mniej więcej od czerwca negocjuję w tym zakresie. Terminy były przesuwane. Muszę powiedzieć, że dużo trudniej
porozumieć się z drugą komisją. Przynajmniej ustnie pan przewodniczący Grupiński
mi odmówił. Jak zapowiedziałem, w tej sytuacji na piśmie zwrócę się do obu panów
i to wszystko, co mogę powiedzieć w tej sprawie. Panie pośle, informuję pana, że w tej
sprawie nieustająco nękam pytaniami pana przewodniczącego. Musi być jednak wola
drugiej z komisji i proszę o tym pamiętać.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Deklaruję, że gdy takie pismo wpłynie, wyrażę otwartość na otwarcie prac. Jeśli nie
wychodzi to ustnie, trzeba załatwić sprawę pisemnie. Taka jest kolej rzeczy. Czy do planu
pracy ktoś jeszcze wnosi jakieś uwagi? Jeśli nie, przyjmujemy plan pracy, przy braku
sprzeciwu.
Mam jeszcze jedną sprawę. Chciałbym państwu zaproponować, abyśmy zaprosili
nowego ministra na spotkanie – nazwijmy to – kurtuazyjne. Nie będzie jakiegoś szczególnego tematu, ale chodzi o to, abyśmy się poznali, porozmawiali. Czy chcielibyście,
aby takie posiedzenie przeprowadzić w tygodniu niesejmowym, czy czekamy do tygodnia
sejmowego? Do sejmowego, czyli za dwa tygodnie. Myślałem, aby zrobić je w przyszłym
tygodniu. Nie? Dobra. Rozumiem, że mam upoważnienie, aby zaprosić ministra zdrowia
na spotkanie o kierunkach strategicznych, planach, jakoś je nazwę. Dziękuję. Zamykam
posiedzenie.
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