
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Zdrowia oraz Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 7  nr posiedzenia: 29 

data posiedzenia: 11 marca 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: 

Margareta Budner, Alicja Chybicka, Agnieszka Gorgoń-Komor, Tomasz Grodzki, 

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

Wojciech Skurkiewicz,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: 

 Rafał Ambroziak, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Jerzy Czerwiński, 

Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Agnieszka Gorgoń-Komor, Tomasz Grodzki, 

Jolanta Hibner, Magdalena Kochan, Marek Komorowski, Małgorzata Kopiczko, Krzysztof 

Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Adam 

Szejnfeld, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Zdrojewska, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

sekretarz stanu Waldemar Kraska ze współpracownikami, 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: 

sekretarz stanu Paweł Szrot ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Jakub Zabielski. 

 

Ad 1. 
 



 

 

 Posiedzenie połączonych komisji miało na celu rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. Celem projektu ustawy jest doprecyzowanie i uzupełnienie 

przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą COVID-19”. Ponadto projekt 

ma na celu wprowadzenie narzędzi, które pozwolą zminimalizować negatywne dla polskiej 

gospodarki skutki epidemii, a w szczególności dla mikroprzedsiębiorców i małych 

przedsiębiorców. 

Po wysłuchaniu senatorów, strony rządowej oraz zaproszonych gości przewodniczący obradom 

senator Krzysztof Kwiatkowski poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły ten wniosek.  

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 88) 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  
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