
NOTATKA 
z posiedzenia Komisji Zdrowia 

Data posiedzenia: 4 lipca 2012 r. 

Nr posiedzenia: 17 
  

 
 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Rafał Muchacki. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293, 416).  

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, 
Stanisław Gogacz, Ryszard Górecki Helena Hatka, Stanisław Karczewski, 
Waldemar Kraska, Rafał Muchacki, Leszek Piechota, Bogusław Śmigielski, 
 

 − zaproszeni goście m.in.: 
− Ministerstwo Zdrowia:  

− główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Prawnym Dobrawa 
Biadun, 

− Narodowy Fundusz Zdrowia: 
− zastępca prezesa Zbigniew Teter, 

− Główny Inspektorat Sanitarny: 
− główny inspektor sanitarny Przemysław Biliński, 

 
 − pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Michał Gil. 

 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad 1. 

 
Ustawę omówił główny inspektor sanitarny Przemysław Biliński. Podkreślił, że nowelizuje ona 
przepisy dwóch ustaw: ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Nowelizacja spowodowana jest potrzebą dostosowania przepisów do zmieniających się potrzeb 
nadzoru epidemiologicznego i zwalczania chorób zakaźnych. Minister podkreślił, że ustawa 
zawiera zarówno nowe uregulowania dotyczące działań w sytuacjach wywołanych 
niebezpieczeństwem szerzenia się choroby zakaźnej i sprawowania nadzoru epidemiologicznego, 
jak również modyfikuje szereg przepisów już istniejących. Reguluje także kwestie związane 
z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zbierania w czasie dochodzenia 
epidemiologicznego informacji na temat osób narażonych na biologiczne czynniki 
chorobotwórcze. Nowelizacja przyznaje też uprawnienia państwowym granicznym inspektorom 
sanitarnym do prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w wypadku zdarzeń o charakterze 
transgranicznym, związanych z podróżami międzynarodowymi. Minister podkreślił, że nowela 
zwiększa skuteczność nadzoru nad osobami chorymi na choroby, które ze względów 
epidemiologicznych podlegają obowiązkowi leczenia w warunkach szpitalnych. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zaproponował wprowadzenie kilku poprawek o charakterze 
redakcyjnym i porządkującym. Dwie z nich uzyskały poparcie przedstawiciela rządu i zostały 
formalnie przejęte przez przewodniczącego komisji senatora Rafała Muchackiego. 
W wyniku głosowania komisja jednomyślnie przyjęła obie zgłoszone poprawki (8 głosów za). 
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Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senator Helenę Hatkę.  
 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy  (druk senacki nr 141A ). 
 

 

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyła osoba wykonująca zawodową działalność lobbingową – Eliza Walczak, Zjednoczone 
Experymenty Społecznej Tolerancji. 
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