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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(943)

Wspólne posiedzenie
Komisji Rodziny

i Polityki Społecznej (90.)
oraz

Komisji Gospodarki Narodowej (144.)
w dniu 27 maja 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. Posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 46)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecz-
nej Mieczysław Augustyn)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Za zgodą pana przewodniczącego Jana Wyrowińskiego pozwolę sobie rozpo-
cząć posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej.

Mamy dzisiaj do rozpatrzenia dwa zestawienia wniosków. Pierwszy dotyczy
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
druki senackie nr 606, 606a i 606B.

Ustawa była przedmiotem obrad Senatu. Były dwa rozbieżne stanowiska komisji.
W czasie debaty nie zgłoszono żadnych poprawek. Jeśli teraz nie będzie żadnych zgłoszeń
do dyskusji, to od razu przystąpimy do głosowania nad poszczególnymi poprawkami.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przypomnę, że Komisja Rodziny i Polityki Społecznej wnosiła o przyjęcie

ustawy bez poprawek, natomiast Komisja Gospodarki Narodowej wniosła o wprowa-
dzenie poprawki w postaci usunięcia lit. c w art. 1 pkcie 2.

Proszę o przedstawienie stanowiska resortu jeszcze przed głosowaniem.
Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Magdalena Klimczak-Nowacka:

Magdalena Klimczak-Nowacka, zastępca dyrektora Departamentu Prawa Pracy…
(Przewodniczący Mieczysław Augustyn: Minister Mleczko prosił, żeby go

usprawiedliwić.)
Jak pan minister Mleczko powiedział podczas posiedzenia, obecne brzmienie §4

jest, w opinii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, niezgodne z prawem Unii Eu-
ropejskiej. W związku z tym oczywiście popieramy stanowisko UKIE i uważamy, że
przepis w takim kształcie powinien zostać skreślony.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Dziękuję.
Państwo są za przyjęciem wniosku drugiego, tak? Tak jak Komisja Gospodarki

Narodowej.
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(Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej Magdalena Klimczak-Nowacka: Tak jak Komisja Gospodarki Narodowej.)

Wobec tego przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy
bez poprawek.

Kto jest za jego przyjęciem? (0)
Nikt.
Kto jest przeciw? (9)
Kto się wstrzymał? (3)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem drugim, o wprowadzenie popraw-

ki do ustawy, tak jak państwo przed chwilą słyszeliście.
Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. (9)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (4)
Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że komisje poparły wniosek drugi.
Kto będzie sprawozdawcą ? Kto był od was? Pan senator...
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Pan senator Stanisław Jurcewicz.)
Sprawozdawcą połączonych komisji zgadza się być pan senator Jurcewicz. Tak?

Nie ma sprzeciwu. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Ko-

deks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Komisja Gospodarki Narodowej złożyła wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-

wek, a Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowała dwie poprawki, które
znajdą państwo we wniosku drugim.

Pani Dyrektor, proszę o stanowisko resortu.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam bardzo, Panie Prezesie, proszę bardzo i jeszcze raz przepraszam.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!
Pozwolę sobie prosić w imieniu rządu o przyjęcie ustawy bez poprawek, na

podstawie argumentów, które były przedstawiane na posiedzeniu plenarnym. Gdyby
była potrzeba, to je powtórzę.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, to przystępujemy do gło-

sowania.
Najpierw głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (10)
Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał? (3)
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Przyjęliśmy wniosek pierwszy.
Pozostaje nam ustalić, kto będzie sprawozdawcą połączonych komisji.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Byłem ja, ale wcale się do tego nie palę.
Czy pan senator Gruszka zgodziłby się być sprawozdawcą? Taka jest sugestia.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dobrze.)
Tak? Dziękuję.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji. Dziękuję.
(Głos z sali: Dziękujemy.)

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 53)
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