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Wspólne posiedzenie
Komisji Rodziny

i Polityki Społecznej (70.)
oraz Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi (65.)
w dniu 2 kwietnia 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 22)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Proszę państwa, pozwolicie, że otworzę posiedzenie.
Otwieram sześćdziesiąte piąte posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz siedemdziesiąte Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
Spotykamy się w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w toku debaty na

trzydziestym posiedzeniu Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r. do ustawy o zmianie usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Witam współprowadzącego, pana przewodniczącego Mieczysława Augustyna,
jak również panie i panów senatorów, pana ministra z osobami towarzyszącymi, Biuro
Legislacyjne i sekretariaty.

Proszę państwa, mamy przed sobą zestawienie wniosków i myślę, że chyba dys-
kusja już nie jest potrzebna. Stanowiska są znane. Będę tylko pytał po kolei, którym
wnioskom rząd jest przeciwny, a które popiera.

Pierwszy wniosek to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Mam pytanie: jakie jest stanowisko rządu? Czy pierwszy z wniosków, wniosek

o przyjęcie ustawy bez poprawek…

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur Ławniczak:

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!
W przypadku pierwszej poprawki jesteśmy…
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Nie poprawki, wniosku pierwszego,

czyli o przyjęcie bez poprawek…)
Przepraszam bardzo, przyjęcie bez poprawek… Wniosek o przyjęcie ustawy bez

poprawek… Przepraszam bardzo, jesteśmy przeciwni poprawce dotyczącej podwyż-
szenia progu do 100 ha, zaś tę poprawkę legislacyjną…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Nie, chodzi o wniosek. Czy jesteście za
przyjęciem ustawy bez poprawek, czy jednak pan minister uważa, że należy przyjąć
poprawkę drugą?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Panie Przewodniczący, jesteśmy przeciwni przyjęciu ustawy bez poprawek.
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dobrze. Dziękuję.
Znamy stanowisko rządu: jest przeciwny temu wnioskowi i chciałby przyjęcia

poprawki drugiej. Stanowisko rządu było prezentowane w trakcie posiedzenia i rozu-
miem, że takie samo jest dalej. Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, proszę o przegłosowanie pierw-
szego wniosku, wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za? (0)
Kto jest przeciw? (14)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
Wniosek nie został przyjęty.
Przechodzimy do drugiego wniosku, o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Rząd jest przeciwny poprawce pierwszej. Swoje stanowisko wyraził wcześniej. Może-
my przystąpić do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki pierwszej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi? (7)
Kto jest przeciw? (9)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję. Poprawka nie przeszła.
Przechodzimy do poprawki drugiej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kto jest za poprawką drugą? Proszę o podniesienie ręki. (11)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Rząd był za.
(Głos z sali: Czy wniosek o odrzucenie…)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Dziękuję.
W związku z tym, że poprawki już zostały przegłosowane, nie będziemy głoso-

wali nad nimi łącznie. Pani Legislator, już nie głosujemy, tak?
W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Sprawozdawcą obu komisji, bo teraz będzie obu, zostanie… Kto był u nas?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Pan… Czy wy chcecie swego?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak:

Panie Przewodniczący, chciałbym tylko powiedzieć, że przekazaliśmy książeczki
o systemach ubezpieczeń w innych krajach europejskich.)

Kto był waszym sprawozdawcą?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak? Sprawozdawcą będzie przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Spo-

łecznej, pan senator Augustyn.
Proszę państwa, dziękuję za uczestnictwo.
Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji

Rodziny i Polityki Społecznej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 28)
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