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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(294)

Wspólne posiedzenie
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (22.)

oraz Komisji Polityki Społecznej
i Zdrowia (36.)

w dniu 20 czerwca 2002 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Powołanie zespołu do przygotowania projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady
do spraw Bioetyki.



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 09)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
Marian Żenkiewicz)

Przewodniczący Marian Żenkiewicz:

Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji
Polityki Społecznej i Zdrowia.

Szanowni Państwo!
Przedmiotem naszego spotkania jest ustawa o bioetyce. Mamy dziś za zadanie

wyłonienie zespołu, który doprowadzi do opracowania ostatecznego projektu tej usta-
wy i przedłoży go komisji celem jego przyjęcia.

Zapytuję zatem panie i panów senatorów, czy są inne propozycje co do porząd-
ku wspólnego posiedzenia naszych komisji? Nie ma.

Rozumiem więc, że ograniczamy się do tego jednego punktu.
W związku z tym, iż zostały już dokonane wstępne ustalenia, zapytuję, kto

z państwa senatorów zechce wziąć udział w pracy tego zespołu?
Pierwsza pani senator Krzyżanowska, proszę bardzo.
Pani senator Stradomska jako druga, proszę bardzo.
Pan przewodniczący Balicki jako trzecia osoba.
Pan senator Pawłowski, proszę bardzo.
Mamy cztery osoby.
(Głos z sali: Z komisji nauki przydałyby się jeszcze dwie osoby.)
Rozumiem, że jeszcze pani senator Popiołek była chętna, tak?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Pan senator Wittbrodt?
(Wypowiedź poza mikrofonem).
Dobrze. Ilu mamy chętnych?
(Głos z sali: Cztery, pięć osób.)
Pięć osób. W związku z tym zaocznie możemy zaproponować panu senatorowi

Smorawińskiemu, żeby zechciał w tym uczestniczyć. Nie wiem, czy pan profesor Reli-
ga nie chciałby wziąć w tym udziału.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Myślę, że to akurat jest jedna z bardziej predysponowanych osób, jeśli chodzi
o znajomość tematu, zwłaszcza że teraz panowie chyba stosują także terapie genowe.
Zatem pan profesor Religa i pan profesor Smorawiński. Siedem osób.

Czy jeszcze ktoś z państwa? Nieparzysta liczba…
(Głos z sali: Ale szczęśliwa.)
Szczęśliwa.
Proponuję, jeśli państwo przyjęliby taką propozycję, żebyśmy się zebrali – bo ja

też bym w tym uczestniczył i myślę, że pan senator jako członek zespołu i przewodni-
czący również – jutro, 15 minut przed posiedzeniem Senatu, czyli o 10.45, tylko nie
wiem, w której sali, aby wybrać przewodniczącego zespołu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak jest. Czy jest na to zgoda?
Nie ma sprzeciwu. Czyli jutro w tej sali o godzinie 10.45.
Zachęcam członków zespołu do kuluarowych rozmów dzisiaj wieczorem, aby

wytypować najbardziej kompetentną osobę na przewodniczącego zespołu.
Czy są jeszcze pytania, wnioski, uwagi? Nie ma.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji.
Serdecznie dziękuję państwu za przybycie.
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 14)





Biuro Prac Senackich Kancelarii Senatu
Opracowanie i łamanie: Dział Stenogramów
Druk: Poligrafia Kancelarii Senatu
Nakład: 7 egz.
ISSN 1643-2851


