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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1870)

224. posiedzenie
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

w dniu 14 lipca 2005 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 50)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdro-
wia Krystyna Sienkiewicz)

Przewodnicząca Krystyna Sienkiewicz:

Otwieram posiedzenie komisji, które jest poświęcone tylko jednej sprawie. Jest
wniosek senatorów Religi i Saługi o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw. Wnioskodawcy są wśród nas nie-
obecni, a więc nie będą w stanie uzasadnić swojego wniosku ponad to, co powiedzieli
podczas wystąpienia na obradach plenarnych. Ja zaś zgłaszam wniosek przeciwny do
wniosku o odrzucenie tej ustawy. Względy merytoryczne dlaczego ustawa o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę jest potrzebna zostały również przedstawione podczas debaty.

Jeżeli rząd ma jeszcze potrzebę wypowiedzenia się na tym etapie, to dobrze, je-
żeli nie, to chcę powiedzieć, że nie jest to konieczne, bo i tak, wbrew stanowisku rządu,
postanowiliśmy zmienić minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czy mogę teraz przeprowadzić głosowanie?
Najpierw będziemy głosować nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, autorstwa

senatorów Religi i Saługi.
Kto z państwa jest za odrzuceniem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę, proszę o podniesienie ręki. (1)
Kto jest przeciw? (4)
I kto się wstrzymał od głosu? (0)
1 senator był za, 4 było przeciw, tak więc wniosek nie uzyskał poparcia.
W związku z tym pozostaje wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. I też

powinnam przeprowadzić nad nim głosowanie, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W takim razie będziemy głosować nad wnioskiem opatrzonym rzymską dwójką

o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto z państwa jest za takim rozwiązaniem, proszę o podniesienie ręki. (4)
Kto jest przeciw? (1)
Nikt nie wstrzymał się od głosu.
4 senatorów było za, 1 był przeciwny, a więc stwierdzam, że Komisja Polityki

Społecznej i Zdrowia będzie rekomendowała wniosek o przyjęcie ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę, bez poprawek.

Na tym kończymy posiedzenie. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 56)
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