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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(537)

61. posiedzenie
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

w dniu 28 listopada 2002 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 50)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Marek Balicki)

Przewodniczący Marek Balicki:

Witam wszystkich obecnych.
Otwieram posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.
W porządku obrad jest rozpatrzenie poprawek zgłoszonych do ustawy o zmianie

ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. Ze-
stawienie wniosków, zgłoszonych podczas debaty na posiedzeniu Senatu, wszyscy
państwo otrzymali.

(Brak nagrania)

W pierwszej kolejności głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez po-
prawek, ponieważ jest on dalej idący. W drugiej kolejności, gdyby ten wniosek nie zo-
stał przyjęty, będziemy głosować nad poprawkami w takiej kolejności, w jakiej znaj-
dują się one w zestawieniu.

Czy są jakieś pytania, uwagi?
Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania.
Zapytuję zatem, kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez popra-

wek. (7)
Przypominam, że był to wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.
Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Głosów wstrzymujących się nie ma.
Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że komisja 7 głosami za przy 2 głosach przeciw przyjęła wniosek

o przyjęcie ustawy bez poprawek.
W związku z tym dalszych głosowań nie przeprowadzamy.
I teraz głosujemy nad całością…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie głosujemy.
Pozostaje wyznaczenie senatora sprawozdawcy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy pan senator Cieślak chciałby być sprawozdawcą?
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Senator Jerzy Cieślak:

Proszę bardzo.

Przewodniczący Marek Balicki:

Wyraża pan zgodę, tak? Dziękuję bardzo.
Czy państwo członkowie komisji mają uwagi…
(Senator Zbigniew Religa: Zgłaszam wnioski mniejszości.)
Ale czy państwo zgłaszają…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Ale są dwa wnioski mniejszości?)
(Senator Zbigniew Religa: Dwa.)
(Głos z sali: A czy jest ktoś, kto popiera?)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
A w tym sprawozdawca…
(Brak nagrania)
Sprawozdawcą wniosku mniejszości będzie pan senator Religa, tak?
Dziękuję bardzo.
W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad.
Czy są jakieś inne uwagi?
Jeśli nie, to dziękuję państwu senatorom, panu ministrowi Aleksandrowi Na-

umanowi i pani mecenas.
(Brak nagrania)
Z pewnością spotkamy się szybciej, Panie Profesorze, bo jeszcze mamy dwie

ustawy, a do mnie dotarło, że do ustawy o ratownictwie będą zgłoszone poprawki,
więc…

(Senator Zbigniew Religa: Możemy jeszcze wcześniej…)
…możemy jeszcze wcześniej się spotkać.
Posiedzenie Senatu mamy…
(Głos z sali: …jedenastego i ewentualnie dwunastego.)
Tak. I wtedy będzie omawiany budżet.
(Głos z sali: W przyszłym tygodniu nie ma posiedzenia.)
W przyszłym tygodniu nie ma.
(Głos z sali: Są posiedzenia komisji.)
A posiedzenie komisji rozpoczynamy we wtorek o godzinie 9.00 lub 10.00. To

będzie bardzo pracochłonne posiedzenie, bo mamy do omówienia i budżet, i sprawę
komisji trójstronnej, i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z tym
prace komisji będą trwały dwa dni.

Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 09)
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