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68. posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 19 marca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych.



(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 19)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Mieczysław Augustyn)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Proszę państwa, rozpoczynam posiedzenie komisji.
Chciałbym w bardzo szybkim tempie je przeprowadzić. Nasze Biuro Legislacyjne,

jak pamiętacie państwo, zgłaszało wątpliwość co do tego, czy zdążymy tak szybko proce-
dować, żeby z dniem 1 kwietnia ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mogła wejść w życie. Te złe przeczucia się
spełniły. Wobec tego zgłosiłem poprawkę, zgodnie z którą w art. 7 wyrazy „z dniem
1 kwietnia 2009 r.” zastępuje się wyrazami „po upływie czternastu dni od ogłoszenia”.

Czy ktoś z państwa… Biuro Legislacyjne zgłaszało tę poprawkę i ona brzmi tak,
jak została zaproponowana przez panią mecenas, więc nie będę pytał już o zdanie Biu-
ra Legislacyjnego. Pytam tylko państwa: czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Skoro nie, to przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)
Kto chciałby referować stanowisko komisji?
Jeśli nie ma chętnych, to może ja przedstawię stanowisko komisji.
Proszę państwa, jeszcze chwilkę chciałbym zająć wam głowę dwoma sprawami.

Pan senator Kazimierz Jaworski już poprzednio, jak pamiętacie, do planu pracy zgła-
szał potrzebę zorganizowania konferencji na temat ochrony dzieci przed uzależnienia-
mi. Temat, bez wątpienia, ważny. Miałem wrażenie, że zyskał aprobatę, więc praco-
waliśmy, głównie pan senator, pan przewodniczący Jaworski, nad przygotowaniem
projektu takiej konferencji. Mam nadzieję, że macie go państwo przed sobą. Chciałbym
uzyskać państwa aprobatę co do tego, żebyśmy mogli to na posiedzeniu Prezydium
Senatu przedstawić panu marszałkowi. Rozumiem, że jak nie będę widział sprzeciwu,
to oznacza to zgodę, tak? Mówię o pracy, co oznacza, że zarówno państwo, jak i pan
marszałek oraz prezydium możecie zgłaszać do tego projektu uwagi.

Nie widzę sprzeciwu, wobec tego będę przedstawiał projekt jako uzgodniony
z komisją.

I ostatnia sprawa, informacyjna. Marszałek Senatu wyznaczył czy wskazał ob-
szar polityki społecznej jako obszar współpracy z Radą Federacji Rosyjskiej, czyli od-
powiednikiem izby wyższej w parlamencie rosyjskim. Sprawa się rozkręciła nieocze-
kiwanie szybko i parlamentarzyści rosyjscy zamierzają przyjechać tutaj między 15
a 19 kwietnia. Chciałbym państwa prosić, byście uwzględnili to w swoich planach –
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będzie to prawdopodobnie 15 kwietnia, czyli krótko po świętach – i byli na posiedze-
niu, na którym będziemy podejmować naszych rosyjskich gości.

Prosiłbym też was – tu się zwracam do senatorów z Wielkopolski, pana senatora
Piotra Kalety i pani senator Małgorzaty Adamczak – byście później, o ile tylko czas
wam na to pozwoli, towarzyszyli senatorom rosyjskim w czasie ich wizyty w Wielko-
polsce.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
To akurat w ramach komunikatu.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Może nie senatorów, w ich przypadku powiedzielibyśmy raczej „deputowa-

nych”, tak? Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 24)
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