VIII kadencja

KANCELARIA SEJMU
Biuro Komisji Sejmowych
PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA
¢K
 omisji Zdrowia
(nr 181)
z dnia 13 czerwca 2019 r.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia
Komisji Zdrowia (nr 181)
13 czerwca 2019 r.
Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu
Ryszarda Terleckiego, zrealizowała następujący porządek dzienny:
– zmiany w składzie prezydium Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Michał Nowak – wicedyrektor Biura
Komisji Sejmowych, Małgorzata Siedlecka-Nowak, Jakub Stefański oraz Monika Żołnierowicz-Kasprzyk – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:
Witam państwa. Otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia, zwołane przez Prezydium
Sejmu na podstawie art. 152 ust 3 regulaminu Sejmu. Stwierdzam, że mamy kworum.
Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje zmiany w składzie prezydium Komisji.
Przystępujemy do realizacji porządku dziennego.
Przypominam, że dotychczasowy przewodniczący Komisji, poseł Bartosz Arłukowicz,
uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego, a Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, stwierdził wygaśnięcie jego mandatu poselskiego z dniem 28 maja 2019 r., zatem
Komisja nie ma przewodniczącego. Na podstawie art. 20 ust. 3 regulaminu Sejmu, komisja powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym, większością głosów.
Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów.
Głosowanie przeprowadzimy według zasady „kto jest za, kto jest przeciw, kto się
wstrzymał od głosu?”. Wybór zostanie dokonany, jeżeli kandydat na daną funkcję uzyska
zwykłą większość głosów, tzn. więcej głosów za niż przeciw. Głosy wstrzymujące się nie
są brane pod uwagę.
Przystępując do wyboru przewodniczącego Komisji zwracam uwagę na to, że w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, uzyskanie przez pierwszego w kolejności
kandydata zwykłej większości głosów spowoduje jego wybór na przewodniczącego Komisji. Głosowanie na pozostałe kandydatury stanie się bezprzedmiotowe.
Czy powyższe zasady głosowania i wynikające z nich konsekwencje są dla wszystkich
państwa posłów jasne? Dziękuję. Stwierdzam, że nikt z posłów wątpliwości nie zgłasza.
Proszę o przedstawianie kandydatur. Bardzo proszę.
Poseł Tadeusz Dziuba (PiS):
Panie marszałku, chciałbym zgłosić na przewodniczącego Komisji kandydaturę naszego
kolegi, pana Tomasza Latosa, który jest lekarzem i doświadczonym politykiem. Był już
przewodniczącym Komisji. Słynie z tego, że ma osobowość zrównoważoną, jest człowiekiem kulturalnym i jego proponuję na przewodniczącego Komisji. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:
Bardzo dziękuję, panie pośle. Czy pan poseł wyraża zgodę na kandydowanie?
Poseł Tomasz Latos (PiS):
Tak, wyrażam zgodę.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:
Czy są kolejne kandydatury? Bardzo proszę.
Poseł Marek Hok (PO-KO):
Panie marszałku, Wysoka Komisjo, zwyczajem naszego parlamentu od wielu kadencji
było to, że Komisja Zdrowia zawsze była kierowana przez posła opozycji. Tak było w tej
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kadencji, tak było w poprzedniej kadencji i we wszystkich poprzednich. Ustalenia szefów klubów i szefów partii zdecydowały o tym, że tak było, jest i wydawało się nam,
że będzie. Wymaga tego dobry zwyczaj parlamentarny i ustalenia szefów partii, szefów
klubów. To dzisiejsze i przedwczorajsze spotkanie naszej Komisji dowodzi, że zostało
to dawno zapomniane, zakopane, zniszczone.
Przewodniczącym Komisji Zdrowia był pan poseł Bartosz Arłukowicz. Według nas, naturalne było to, że w wyniku wyborów do europarlamentu i wygrania tych wyborów przez
pana posła Arłukowicza, szefem Komisji zostanie przedstawiciel naszej opcji politycznej, pani
wiceprzewodnicząca Beata Małecka-Libera. Było to dla nas tak oczywiste i jednoznaczne,
że nawet nie przypuszczaliśmy, że dojdzie do takiej sytuacji, jak dzisiaj i dwa dni temu,
że państwo zaproponują zniszczenie tego bardzo porządnego, wypracowanego przez wiele
lat układu, tradycji parlamentarnej naszego Sejmu. Dlatego z wielkim smutkiem, zażenowaniem, zmieszaniem, przystępujemy dzisiaj do wyboru przewodniczącego. Jeżeli państwo
łamią wszelkie zasady, które do tej pory obowiązywały w naszym parlamencie, to z wielkim
smutkiem stwierdzam, że skończył się pewien okres, przynajmniej w Komisji Zdrowia – bardzo przyzwoitej i bardzo fajnej, bardzo merytorycznej – gdzie mimo podziałów zawsze staraliśmy się wypracować konsens, który dla ochrony zdrowia, bardzo trudnego zagadnienia, był
wypracowany. Jest to smutny dzień dla naszej Komisji i dla naszego parlamentu…
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:
Panie pośle, czy pan zgłasza kandydaturę?
Poseł Marek Hok (PO-KO):
…i w związku z tym, panie marszałku, zgłaszam kandydaturę. Pozwoli pan, że dokończę.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:
Proszę bardzo.
Poseł Marek Hok (PO-KO):
Tą kandydaturą, dla nas oczywistą, jest kandydatura pani poseł Małeckiej-Libery, wiceprzewodniczącej, lekarza, wiceministra, doświadczonego parlamentarzysty, doświadczonego też merytorycznie członka Komisji. Taką kandydaturę zgłaszam. A to, co powiedziałem, z wielkim żalem podtrzymuję.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:
Bardzo dziękuję. Czy pani przewodnicząca wyraża zgodę?
Poseł Beata Małecka-Libera (PO-KO):
Tak, wyrażam.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę zgłoszeń.
Wysoka Komisjo, w związku ze zgłoszeniem większej liczby kandydatów, głosowanie
na każdą kandydaturę odbywa się zgodnie z ogólnymi regułami, tzn. wybrany zostanie
ten kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów, czyli więcej głosów za niż przeciw.
Proponuję, aby głosować nad kandydatami w kolejności alfabetycznej.
Kto jest za kandydaturą pana posła Tomasza Latosa? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Stwierdzam, że oddano 16 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam,
że pan poseł Tomasz Latos został wybrany na funkcję przewodniczącego.
Myślę, że w związku z wyborem dotychczasowego zastępcy przewodniczącego Komisji, przystąpimy do uzupełnienia składu prezydium Komisji. Pragnę przypomnieć,
że Komisja ustaliła liczbę zastępców na 6 osób. Proponuję dokonać wyboru uzupełniającego na funkcję zastępcy przewodniczącego. Czy jest sprzeciw? Nie słyszę sprzeciwu.
Czy są kandydatury na wiceprzewodniczącego? Nie ma. Rozumiem, że dzisiaj wiceprzewodniczącego nie wybierzemy.
Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny posiedzenia. Informuję, że protokół z posiedzenia, z załączonym pełnym zapisem jego przebiegu, będzie wyłożony do wglądu
w sekretariacie Komisji, w Kancelarii Sejmu.
Zamykam posiedzenie Komisji. Dziękuję bardzo.
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