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(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca 
Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera)

Przewodnicząca
Beata Małeck a-LiBera

Witam wszystkich państwa, witam panie 
i panów senatorów na posiedzeniu połączonych 
komisji: zdrowia i rolnictwa.

Jakże przyjemnie spotkać się pierwszy raz 
z państwem wszystkimi.

(Głos z sali: Tak, tak, bo…)
Tak, jest to bardzo miłe, że pracujemy razem.
Pozdrawiam także wszystkie osoby…
(Rozmowy na sali)
Ale proszę już o ciszę, Panowie.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Witam również wszystkich państwa pracu-

jących zdalnie, już podłączonych.
Przystępujemy do procedowania nad po-

prawkami.
Została zgłoszona poprawka przez pana se-

natora… Nie wiem, jak pan senator ma na imię. 
Mieczysław?

(Głosy z sali: Tak, Mieczysław.)
Tak, przez pana senatora Mieczysława Golbę.
Chciałabym zapytać, czy ktoś z państwa wie 

coś na temat tej poprawki, może został upoważ-
niony do jej zreferowania.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: A jest?)
(Głosy z sali: Jest, jest.)
(Głos z sali: Jest pan senator.)
To bardzo prosimy, Panie Senatorze. Czy pan 

nas słyszy? Czy pan jest w ogóle podłączony, Pa-
nie Senatorze?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak? To bardzo prosimy o dwa zdania…
(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 04)

(Głos z sali: Pan senator się rozłączył.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Tak, takie łącza są…)
(Rozmowy na sali)
Czy pan senator w ogóle nas słyszy?
(Głos z sali: Rozłączył się…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie.
Pan minister jest na łączach.
Panie Ministrze, bardzo prosimy o opinię na 

temat tej poprawki, która została zgłoszona. Pro-
szę bardzo, Panie Ministrze.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Panowie Senatorowie, bardzo was proszę 

o ciszę.
Pan minister ma głos.
Bardzo proszę.

Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie zdrowia
Maciej Miłkowski

Dziękuję bardzo serdecznie.
Ta poprawka była poddana głosowaniu 

w Sejmie, to rozszerzenie na 0,3, i ministerstwo 
tę poprawkę poparło. W związku z tym tego się 
trzymamy. Zresztą to jest bardzo mocno uzasad-
nione, bo Komisja Europejska przekazuje dota-
cję w tym zakresie do wartości 0,3. W związku 
z tym, żeby to było spójne, to powinno dokładnie 
tak być, czyli proponujemy, aby było tak, jak było 
w druku sejmowym, a nie było zgłaszane wcze-
śniej.

Przewodnicząca
Beata Małeck a-LiBera

Z mojej wiedzy, Panie Ministrze, wynika tak-
że to, że nie chodzi tylko o dotacje unijne, ale też 
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o to, że te zasiewy konopi mają podwyższony po-
ziom czynników aktywnych. Tak?

Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie zdrowia
Maciej Miłkowski

Tak, to jest podwyższone. My o  tym wiemy 
i się z tym zgadzamy. To było różnie w poprzed-
nich latach, w  zależności od konkretnego roku 
te normy mogły być przekroczone i  wówczas 
rolnicy byli traktowani de facto jak przestępcy. 
W  związku z  tym ta zmiana Komisji Europej-
skiej jest dla nas bardzo dobra, ona ujednolica 
i rozwiewa wątpliwości, likwiduje wszelkie spo-
ry.

Przewodnicząca
Beata Małeck a-LiBera

Czyli pan minister jest przeciwny tej po-
prawce, nad którą będziemy teraz głosować, tak?

Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie zdrowia
Maciej Miłkowski

Tak, tak.

Przewodnicząca
Beata Małeck a-LiBera

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem 

zgłoszonej poprawki?
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: 12.)
Kto się wstrzymał?

Dziękuję.
(Głos z sali: 1 – za, 15 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał.)
1 – za, 15 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Poprawka nie została przyjęta przez komisje.
Jesteśmy zobowiązani do przegłosowania po-

zostałych poprawek, nad którymi już głosowano 
w komisjach.

Poprawki…
(Głos z sali: Łącznie.)
…druga i czwarta łącznie.
Proszę bardzo, kto z państwa jest za przyję-

ciem tych poprawek?
(Głos z sali: Które to…)
(Senator Jerzy Chróścikowski: Może wszyst-

kie?)
To są te stare poprawki, Pani Senator, te, któ-

re już były.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Możemy wszystkie razem?
(Głos z sali: Tak.)
Dobrze, Panie Przewodniczący. Oczywiście, 

ma pan rację, jak zwykle.
Nad wszystkimi poprawkami, które wcze-

śniej zostały przegłosowane, głosujemy łącznie.
Kto jest za ich przyjęciem?
(Głos z sali: 13 głosów za.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
(Głos z sali: 16 – za, 0 – przeciw, 1 się wstrzy-

mał.)
16 – za, 0 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.
Dziękuję bardzo.
Całość?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Sprawozdawca?
(Głos z  sali: Niech pani przewodnicząca bę-

dzie sprawozdawcą.)
Może się podzielimy tą pracą?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 10)
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