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63. posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 5 lutego 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (druk senacki nr 440, druki sejmowe nr 782, do druku 782,
1538).



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 42)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Mieczysław Augustyn)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Otwieram posiedzenie naszej komisji.
Mamy w porządku dzisiejszego posiedzenia rozpatrzenie ustawy o zmianie

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jest to przedłożenie senackie dotyczące wykonania wyroku Trybunału Konsty-

tucyjnego. Ja reprezentowałem naszą komisję i Izbę przed Sejmem. Miło mi zakomu-
nikować, że Sejm przyjął ustawę zaproponowaną przez Senat bez poprawek. Teraz
wróciła ona do nas. Jej istotę państwo znacie. Chodzi o zrównanie w prawach ZUS
i płatników w sytuacji, kiedy dochodzi do kontrowersji, gdy wydane jest orzeczenie,
które jasno określa – do tego też zmierza poprawka – kto jest winien temu, że są rosz-
czenia. Do tej pory było tak: w przypadku, kiedy winien był obywatel, musiał on płacić
odsetki od momentu zaistnienia faktu, a gdy winien był ZUS, musiał płacić je od mo-
mentu wydania orzeczenia. Teraz będzie tak, że prawa obu stron będą takie same.

Proszę państwa, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej kwestii? Nie.
Zatem witam pana ministra Buciora i poproszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Marek Bucior:

Ja bardzo krótko. Strona rządowa w pełni popiera przedłożenie senackie. Dziękuję.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Czy Biuro Legislacyjne chciałoby coś dodać? Nie.
Czy pan senator Rulewski zgłasza się do dyskusji?
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Rulewski:

Chodzi o to, jak to ma się do… Bo ta ustawa została zawetowana przez…
(Głos z sali: To nie ta ustawa.)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Proszę, Panie Ministrze.



63. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

688/VII2

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Marek Bucior:

To jest ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
z 1998ºr., która w pełni funkcjonuje i na jej podstawie są wypłacane świadczenia w
Polsce. Dziękuję.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, ale ta ustawa to jest tak naprawdę ta poprawka.
(Senator Jan Rulewski: Dlatego zapytałem.)
Ona nie mogła być zawetowana, bo jeszcze nie była u prezydenta, więc…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Myślę, że wyjaśniliśmy, o którą ustawę chodzi.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej ustawy? Proszę o podniesienie ręki. (8)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Stwierdzam, że komisja przyjęła ustawę jednogłośnie.
Kto byłby sprawozdawcą?
(Głos z sali: Senator Augustyn).
Pan senator Muchacki. Czy ktoś jest przeciwny?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 47)
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