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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1918)

231. posiedzenie
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

w dniu 28 lipca 2005 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 87. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy –
Karta Nauczyciela.



(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 46)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Krystyna Sienkiewicz)

Przewodnicząca Krystyna Sienkiewicz:

Rozpocznijmy jednak posiedzenie, jak najbardziej poważne posiedzenie komi-
sji, które jest poświęcone rozpatrzeniu wniosków do ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela.

(Rozmowy na sali)
Czy pani Szczęsna mogłaby nie przeszkadzać, choć przez chwilę?
Mamy dwa wnioski: jeden – o odrzucenie ustawy, ale niestety, nie widzę ani

jednego z wnioskodawców, i drugi wniosek komisyjny – o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Dyskusja już się odbyła, wniosek o odrzucenie ustawy jest tak jednoznaczny
i najdalej idący, że nie sądzę, żeby były jakiekolwiek inne argumenty poza tymi, które
były już przedstawione.

Zatem, czy możemy przystąpić do głosowania? Nie ma sprzeciwu.
Wobec tego poddaję pod głosowanie wniosek o odrzucenie ustawy.
Kto z państwa jest za odrzuceniem ustawy, proszę o podniesienie ręki. (1)
Kto jest przeciw? (6)
Kto się wstrzymał? (0)
Teraz przystępujemy do głosowania nad drugim wnioskiem, o przyjęcie ustawy

bez poprawek.
Kto z państwa jest za przyjęciem ustawy bez poprawek, proszę o podniesienie

ręki. (6)
Kto jest przeciw? (0)
(Głos z sali: Nie ma głosów przeciwnych.)
Kto się wstrzymał? (1)
(Głos z sali: Jedna osoba.)
Dziękuję bardzo.
Rozstrzygnęliśmy sześcioma głosami przyjęcie ustawy bez poprawek, jedna

osoba wstrzymała się od głosu. Wniosek o odrzucenie ustawy nie uzyskał poparcia,
jedna osoba głosowała za przyjęciem tego wniosku, sześć było przeciw.

Rozumiem, że nadal mogę pozostać sprawozdawcą. Czy może nastąpi zmiana?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 50)
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