
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  18 marca 2010 r.

Nr posiedzenia: 91

Posiedzeniu przewodniczył: senator   Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk senacki nr 802 , druki sejmowe
nr 1030, 2706, 2706A ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Janina Fetlińska, Stanisław Karczewski,
Norbert Krajczy, Rafał Muchacki, Zbigniew Pawłowicz, Władysław
Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście mi in.:
− Ministerstwo Zdrowia:

− sekretarz stanu Jakub Szulc,
− podsekretarz stanu Marek Twardowski,
− dyrektor Departamentu Prawnego Władysław Puzoń,

− Kancelaria Prezydenta RP:
− doradca Prezydenta RP ds. Zdrowia Tomasz Zdrojewski,

− Naczelna Izba Lekarska:
− wiceprezes Konstanty Radziwiłł,

− Business Centre Club:
− przedstawiciele: Grażyna Sokołowska, Przemysław Filipowicz

− Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan:
− przedstawiciele: Agnieszka Wyszyńka- Szulc, Krzysztof Kajda, Andrzej

Bednarczyk,
− Polski Związek  Producentów Leków Bez Recepty:

− przedstawiciel Witold Błaszczyński
− Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego:

− przedstawiciele: Krzysztof Kępiński, Przemysław Filipowicz
− Konfederacja Pracodawców Prywatnych:

− przedstawiciel Marcin Walczak,
− Sejm RP:

− sprawozdawca Komisji Zdrowia Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,
− wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Maciej Telec.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski.

Przypomniał, że Sejm znowelizował ustawę łagodząc pierwotne propozycje sejmowej Komisji
Zdrowia. Sejm przyjął wniosek zakładający m.in., że właściciele lokali gastronomicznych
o powierzchni poniżej 100 m kw. będą decydować, czy lokale te przeznaczą w całości dla palących
czy dla niepalących. Ustawa wprowadza też zakaz palenia m.in. w środkach transportu publicznego
- taksówkach, samochodach służbowych oraz w publicznych miejscach przeznaczonych do
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wypoczynku i zabawy dzieci oraz na przystankach komunikacji miejskiej. Za złamanie zakazu
palaczowi groziłoby do 500 zł mandatu. Za nieumieszczenie w lokalu informacji o zakazie palenia
groziłaby grzywna do 2 tys. zł.
Senator Rafał Muchacki podkreślił, że jako onkolog „widział ludzi, którzy umierają z powodu
papierosów, a komisja zdrowia musi kierować się kryteriami zdrowia”. Wraz z senatorami:
Z. Pawłowiczem, H. Woźniakiem, N. Krajczym wniósł poprawkę wprowadzającą całkowity zakaz
palenia w miejscach publicznych. W związku z tym niemożliwe będzie też tworzenie palarni m.in.
w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, uczelniach, szkołach i zakładach
pracy.
Podsekretarz stanu Marek Twardowski podkreślił, że proponowana przez senatorów poprawka jest
"zbyt daleko idąca". Przyznawał jednak, że kształt ustawy nadany przez Sejm nie zapewniał
również „istotnego postępu dopuszczając istnienie palarni w ośrodkach opieki zdrowotnej.
Wniosek senatorów: R. Muchackiego, Z. Pawłowicza, H. Woźniaka, N. Krajczego został przyjęty
5 głosami za, 2 głosami przeciw, bez głosów wstrzymujących się.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zgłosił uwagi o charakterze legislacyjnym, mające na celu
doprecyzowanie i uporządkowanie ustawy.
Większość z przedstawionych wniosków przejął senator Władysław Sidorowicz.
Komisja przyjęła przedstawione wnioski.
Senator W.Sidorowicz zgłosił jeszcze 4 poprawki, wskazujące m.in. że właściciel lub zarządzający
co najmniej dwuizbowym lokalem gastronomiczno-rozrywkowym, może wyłączyć spod zakazu
określonego w art. 5, zamknięte pomieszczenie wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym
tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.
Poprawki te zostały odrzucone przez komisję. Poparła je mniejszość komisji.
Na sprawozdawcę komisji oraz mniejszości komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora
Władysława Sidorowicz.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 9 poprawek oraz 4 wniosków mniejszości do ustawy (druk senacki
nr 802A).

Ad. 2 Informację dotyczącą planów legislacyjnych Ministra Zdrowia przedstawił Jakub Szulc sekretarz
stanu w Ministerstwie Zdrowia. Podkreślił, że w planie prac rządu na pierwsze półrocze 2010 r.
znajduje się 14 projektów ustaw w tym np.: projekt ustawy o zmianie ustawy prawo
farmaceutyczne, projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych.

W posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową: Tomasz Zapalski – Multi Communications,
Andrzej Lewandowski – Imperial Tabacco Polska Spółka z o. o., Anna Kadzikiewicz – Viewpoint Group.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


