
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  25 marca 2010 r.

Nr posiedzenia: 93

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych.

W posiedzeniu uczestniczyli: senatorowie członkowie komisji: Janina Felińska, Norbert Krajczy, Rafał
Muchacki, Waldemar Kraska, Michał Okła, Zbigniew Pawłowicz, Władysław
Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu Marek Twardowski.

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Maciej Telec.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji senator Władysław Sidorowicz przypomniał, że w trakcie debaty na

posiedzeniu Senatu komisja, mniejszość komisji oraz senatorowie-wnioskodawcy  (S.Bisztyga,
S.Gorczyca. A.Paszkowski, W.Dajczak, P.Błaszczyk, M.Trzciński, J.Fetlińska, R.Knosala,
R.Muchacki, Z.Pawłowicz, N.Krajczy, K.Bochenek, J.Sepioł, J.Rotnicka, P.Kaleta, T.Gruszka,
przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Komisja poparła poprawki zgłoszone w trakcie debaty przez senatorów: Janinę Felińską Rafała
Muchackiego, Norberta Krajczego, Zbigniewa Pawłowicza, Stanisława Bisztygę, Tadeusza Gruszkę
Ryszarda Knosalę, Stanisława Gorczycę. Dotyczą one m. in.: uzupełnienia tytułu ustawy o
wskazanie, że zmiana także dotyczy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, modyfikacji definicji
określenia wyrobów tytoniowych (wskazując, że są nimi także elektroniczne inhalatory nikotyny),
wprowadzenia zakazu palenia na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, wprowadzenia zakazu palenia tytoniu przez prowadzącego
środek transportu, stworzenia możliwości tworzenia palarni w hotelach, obiektach służących
obsłudze podróżnych, uniemożliwienie tworzenia palarni w szkołach i placówkach systemu oświaty,
placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku
do użytku publicznego.
Mniejszość komisji poparła wniosek senator Janiny Felińska zgłosiła wnioski mniejszości, które
zmierzają m. in. do: wprowadzenia zakazu produkcji i wprowadzenia do obrotu wyrobów do palenia
imitujących wyroby tytoniowe, służących do inhalowaniu produktów spalania innych niż tytoń,
a także produkcji wprowadzania na rynek inhalatorów nikotyny i innych wyrobów o podobnym
działaniu.
Mniejszość komisji poparła także wnioski senatora Władysława Sidorowicza i Michała Okły,
wskazujące, że właściciel lokalu lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co
najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, może wydzielić pomieszczenie
do palenia.
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Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Władysława Sidorowicza.
Wnioski mniejszości przedstawią senatorowie: Janina Felińska i Michał Okła.

Konkluzja: Komisja poparła 14 poprawek do ustawy.
Mniejszość komisji poparła 4 poprawki (druk nr 802 Z).

W posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową: Tomasz Zapalski – Multi Commonications, Andrzej
Lewandowski – Imperial Tabacco polska spółka z o. o.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


