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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
ustawy – Prawo bankowe (cd.) (druk senacki nr 528, druki sejmowe nr 1773, 1841,
1841-A).



(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Mieczysław Augustyn)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Rozpoczynamy posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
Dyskusję na temat ustawy właściwie już przeprowadziliśmy, więc nie będziemy

do tego wracać. Ustaliliśmy, że powrócimy do niej, by podjąć decyzję. Panie Senato-
rze, dalej mamy większość, ale zostaliśmy już bez opozycji. W każdym razie dzisiaj
powinniśmy podjąć decyzję.

Kto z panów senatorów chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie?

Senator Jan Rulewski:

Chciałbym zgłosić poprawkę, o której mówiłem. W tej chwili została ona złożo-
na pisemnie. Ona wyklucza kobiety na urlopie macierzyńskim z przywileju ubezpie-
czania dotyczącego prac zleconych.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Czy ministerstwo zna…
W ogóle to witam przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa

Pracy i Polityki Społecznej.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior:

Czy te konkretne?)
Tę poprawkę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Marek Bucior:

Nie, właśnie czytamy tę poprawkę i mamy poważne obiekcje. Przede wszystkim
wydaje się nam, że w tej chwili mamy rozwiązania na przyszłość dotyczące tych przy-
padków, gdy ktoś przebywa na zasiłku macierzyńskim albo zasiłku w wysokości zasił-
ku macierzyńskiego, a te osoby pobierają… Czyli tu wykreśliliśmy…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czyli te osoby nie podlegałyby obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym

i rentowym z tytułu pobierania…
(Głos z sali: Tylko same musiałyby płacić.)
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Tylko same musiałyby płacić…
(Głos z sali: Częściowo…)
A dlaczego takie rozwiązanie?

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, gdyby dopuszczono je do pracy… Uważam, że nie powinno się
ich dopuszczać, bo mówią o tym i konstytucja, i kodeks pracy. Gdyby dopuszczono je
bez wiedzy pracodawcy, to powinny płacić.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
To jest argument, żeby przełożyć…

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Bardzo proszę, prosiłbym o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Marek Bucior:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do dyskusji? Nie ma.
Wobec tego zgodnie z tym, co obiecałem, nie będziemy debatować, bo dyskusja

na ten temat już się odbyła.
Przystępujemy do głosowania.
Zgłaszam wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.
Ale ponieważ… Nie, zaraz, mój wniosek jest najdalej idący i będziemy nad nim

głosować w pierwszej kolejności.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej ustawy bez poprawek? (2)
Kto jest przeciwny? (1)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Stwierdzam, że ustawa została przyjęta bez poprawek.
Zamykam posiedzenie komisji…
Aha, jeszcze zostało nam ustalenie sprawozdawcy.
Kto chciałby być sprawozdawcą?
Skoro nie ma chętnych, to ja się podejmę tej roli.
Czy pan senator chce jeszcze coś powiedzieć?
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Dziękuję.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 09)
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