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ze wspólnego posiedzenia 
Komisji zdrowia (69.)

oraz Komisji Ustawodawczej (202.)

Zapis
stenografi czny

X kadencja



Porządek obrad:

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do projektu 
uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkow-
ski)

Przewodniczący
Krzysztof KwiatKowsKi

Szanowni Państwo!
W imieniu pani przewodniczącej Beaty Ma-

łeckiej-Libery i  swoim własnym otwieram po-
łączone posiedzenie 2 komisji: Komisji Zdrowia 
i Komisji Ustawodawczej.

Przypominam, że do projektu uchwały, 
umownie mówiąc, o sytuacji w służbie zdrowia, 
złożono 1 wniosek, pana senatora Szweda, o od-
rzucenie projektu uchwały w całości.

Czy ktoś w sprawie tego wniosku chce zabrać 
głos?

Nie widzę zgłoszeń.
Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie 

uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
(Głos z sali: 4 osoby na sali.)
4 osoby – za.
Kto jest przeciwny?
(Głos z sali: 9 osób.)
9 osób jest przeciwnych.
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Nikt.)
Proszę o  zamknięcie głosowania zdalnego 

i podanie zbiorczych wyników.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Poczekaj, wyniki usłyszmy.
(Głos z sali: No właśnie.)
Pan senator Czerwiński chce o czymś powie-

dzieć w przerwie?
Bardzo proszę.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 18)

Senator
Jerzy CzerwińsKi

W międzyczasie, Panie Przewodniczący…
Czy tego typu głosowania i posiedzenia komi-

sji nie można by było robić bliżej czasu rozpo-
częcia posiedzenia czy wznowienia posiedzenia 
plenarnego?

Przewodniczący
Krzysztof KwiatKowsKi

Już mówię. Są 4 naraz posiedzenia komisji. 
Szukaliśmy takiej opcji, patrząc na skład tej ko-
misji, żeby nasze najmniej kolidowało z innymi. 
W  zasadzie, bym powiedział, były nawet głosy, 
żeby to zrobić o  8.00, bo 2 posiedzenia komisji 
już trwają. To był kompromis.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak wygląda kom-

promis.)
(Głos z sali: 13 głosów – za…)
Za wnioskiem o odrzucenie projektu uchwa-

ły –13 głosów.
(Głos z sali: …przeciw – 16…)
Przeciw – 16…
(Głos z sali: …wstrzymała się 1 osoba.)
…wstrzymała się 1 osoba.
Wniosek został odrzucony…
(Głosy z sali: Nie został przyjęty.)
Przepraszam, żeby być precyzyjnym: wnio-

sek nie został przyjęty.
Dziękujemy państwu.
Sprawozdawcą dalej będzie pani przewodni-

cząca, tak?
(Senator Beata Małecka-Libera: Tak.)
Tak jest.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 20)
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