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Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

W nawiązaniu do pisma z dnia 3lipca 2015 r. o numerze GMS-WP-173-175/15, 

które wpłynęło do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 8 lipca 2015 r., 

w sprawie zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, uprzejmie 

informuję, że nie zgłaszam uwag do przedmiotowego projektu. 
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Szef Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na p1smo z dnia 3 lipca 2015 r., nr GMS-WP-173-175/15, 

dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przekazanego do zaopiniowania 

Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze (Dz. U. \z 20 II r. Nr 270, poz. 1599, t.j., z późn. zm.), 

uprzejmie informuję, że do przedłożonego projektu uwag nie zgłaszam. 
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