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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1029)

Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej (161.),

Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych (39.)

oraz Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej (101.)

w dniu 15 lipca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o łago-
dzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.



(Początek posiedzenia o godzinie 22 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Bu-
dżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Finanse chyba już są.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Pani minister jest już obecna.
Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia poprawek do ustawy o łagodze-

niu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
Odbyło się posiedzenie Senatu. Na posiedzeniu zgłoszono szereg poprawek, w

tym także poprawki, które zostały już zgłoszone przez połączone komisje. Połączone
komisje rekomendują, aby przyjąć ustawę bez poprawek.

Bardzo proszę o stanowisko rządu w sprawie pierwszego wniosku i wniosków
złożonych przez senatorów w trakcie debaty.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Czesława Ostrowska:

Jeśli chodzi o wniosek pierwszy, żeby przyjąć ustawę bez poprawek, to rząd po-
piera ten wniosek.

Jeśli chodzi o pozostałe wnioski, to proponujemy je odrzucić, dlatego że – jak
już tłumaczyliśmy – zgłoszone i powtórzone tutaj poprawki legislacyjne nie powodują
zmiany. Zastąpienie słowa „zobowiązany” słowem „obowiązany” naprawdę w niczym
nie zmienia ustawy.

Chcę też przypomnieć, że świadczenia są zawsze pieniężne, a realizować to bę-
dą służby ministra pracy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Moja propozycja jest taka: przegłosujemy w tej chwili ten wniosek najdalej idą-

cy, a więc wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeżeli wniosek nie otrzyma po-
parcia, to wówczas będziemy rozpatrywali po kolei wszystkie poprawki.
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Jest zgoda w tej sprawie?
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (14)
Kto jest przeciw? (10)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję. Komisje rekomendują przyjęcie ustawy bez poprawek.
Na senatora sprawozdawcę proponuję senatora Augustyna, który był już spra-

wozdawcą tej ustawy w imieniu połączonych komisji.
Dziękuję bardzo członkom komisji.
Zamykam posiedzenie trzech połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 10)
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