
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 5 

data posiedzenia: 19 lutego 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu 

zakresowi działania komisji: 46 – Zdrowie; 66 – Rzecznik Praw Pacjenta; 83 – Rezerwy 

celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; a także planów finansowych: Profilaktycznego 

Domu Zdrowia w Juracie; Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Agencji Badań Medycznych (druk senacki 

nr 70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych 

wyborów konsumentów (druk senacki nr 71, druki sejmowe nr 210 i 253). 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, Agnieszka Gorgoń-Komor, 

Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława Orzechowska, 

Wojciech Skurkiewicz,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Janusz Cieszyński ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Iwona Kozera-Rytel. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawę budżetową na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania 

komisji omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. 

Senator Beata Małecka-Libera zgłosiła poprawkę do ustawy. Poprawka zakłada przesunięcie 

w budżecie 1,95 mld zł z działu „Dotacje i subwencje” na program polityki zdrowotnej 

i leczenie chorób nowotworowych. 

Komisja przyjęła poprawkę senator Beaty Małeckiej-Libery. 

Do przedstawienia opinii komisji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

został upoważniony senator Wojciech Konieczny. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy budżetowej na 

rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji 

prozdrowotnych wyborów konsumentów. W związku z tym zakłada się nałożenie opłaty na 

napoje z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami, kofeiny lub 

tauryny. Opłatą miałyby zostać objęte także napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości 

nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński omówił procedowaną ustawę  

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel przedstawiła uwagi o charakterze 

legislacyjnym. 

Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy, a senator 

Wojciech Skurkiewicz – wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości 

głosów. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ewa Matecka. 

Konkluzja: 

 Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości 

głosów, i przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji 

(druk senacki nr 71 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


