INFORMACJA
o wspólnym posiedzeniu
Komisji Zdrowia

oraz

nr posiedzenia: 6

Komisji Ustawodawczej
nr posiedzenia: 26

data posiedzenia: 5 marca 2020 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 83, druki sejmowe nr 265 i 266).
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie Komisji Zdrowia:
Margareta Budner, Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, Stanisław Karczewski, Wojciech
Konieczny, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława Orzechowska, Wojciech
Skurkiewicz,
senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej:
Rafał Ambroziak, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński,
Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Jan Maria Jackowski, Bogdan Klich,
Magdalena Kochan, Małgorzata Kopiczko, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek
Pęk, Wojciech Piecha, Lidia Staroń, Aleksander Szwed, Kazimierz Ujazdowski, Barbara
Zdrojewska,
goście, m.in.:
Ministerstwo Zdrowia:
sekretarz stanu Waldemar Kraska ze współpracownikami,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:
szef Michał Dworczyk ze współpracownikami,
sekretarz stanu, zastępca szefa Paweł Szrot,
Kancelaria Senatu:
pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa.

Ad 1.
Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W tym celu reguluje m.in. zasady
i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych zmierzających do
unieszkodliwienia źródeł zakażenia, zadania organów administracji publicznej w tym zakresie,
uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców i świadczeniodawców, a także kwestie dotyczące
finansowania związanych z tym świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto ustawa zawiera
rozwiązania dotyczące podejmowania przez odpowiednie organy decyzji i wydawania przez
nie poleceń oraz użycia Sił Zbrojnych w ramach walki z zagrożeniem.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk omówił procedowaną ustawę
i przedstawił stanowisko rządu w tej sprawie.
W dyskusji głos zabrali senatorowie, przedstawiciele organizacji samorządowych oraz
środowisk lekarskich.
Po wyczerpaniu dyskusji przewodniczący komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski
zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Sprawozdawcą połączonych komisji będzie senator Beata Małecka-Libera.
Konkluzja:
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 83 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

