
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1220)

Wspólne posiedzenie
Komisji Rodziny

i Polityki Społecznej (118.)
oraz Komisji Gospodarki Narodowej (188.)

w dniu 19 listopada 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan
Wyrowiński)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pozwolę sobie w imieniu pana przewodniczącego Augustyna i własnym – to
znaczy w imieniu dwóch przewodniczących komisji – otworzyć wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Mamy do rozpatrzenia wnioski do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych.

Witam panią dyrektor, która nam stale towarzyszy w pracach nad tą ustawą,
dziękujemy, to bardzo miłe towarzystwo.

W trakcie debaty zostały zgłoszone dwie poprawki, przez panów senatorów
Gruszkę i Dajczaka. Jednocześnie przypominam, że obie nasze komisje odniosły się do
tej ustawy w taki oto sposób, że jest wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Bardzo proszę, Panowie Senatorowie, czy są jakieś, pytania, uwagi, zanim przy-
stąpimy do głosowania?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie ma uwag.
Rząd nie zmienił swego stanowiska?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tego się spodziewaliśmy, ale dziękuję za potwierdzenie.
Witam panią senator.
Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos? To chyba jest…
(Głos z sali: „Lewiatan”.)
„Lewiatan”. Tak, otrzymaliśmy… Przepraszam, jeszcze tylko powiem, że

w ekspresowym tempie dotarła do nas opinia „Lewiatana”, który jest chyba najbardziej
płodnym środowiskiem biznesowym, jeżeli chodzi o opinie. Bardzo nam z tego powo-
du miło i niektóre z tych opinii uwzględniamy, o czym świadczyło poprzednie posie-
dzenie komisji, na którym jedna z uwag dotyczących ustawy o zamówieniach publicz-
nych została ostatecznie zaakceptowana.

Bardzo proszę, ale krótko, dobrze?

Ekspert w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy
w Biurze Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
Grażyna Spytek-Bandurska:

Witam państwa serdecznie.
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Oczywiście, krótko. Stanowisko nie tylko „Lewiatana”, ale całego środowiska
przedsiębiorców – bo jestem upoważniona, żeby mówić też w imieniu innych organi-
zacji – jest pozytywne w stosunku do wniosku pierwszego: o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Nie będę wchodziła w szczegóły, bo w swoim stanowisku uzasadniamy, jak
ważne jest, żeby w tym brzmieniu przyjętym przez Sejm, czyli bez poprawek zapropo-
nowanych przez panów senatorów, ta ustawa weszła w życie jak najszybciej, gdyż jest
już od długiego czasu przez nas oczekiwana. Tak jak wspomniałam, szeroka argumen-
tacja została zawarta w piśmie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Państwo Senatorowie, czy są jakieś uwagi? Nie ma.
W związku z tym przystępujemy do głosowania w kolejności wynikającej z re-

gulaminu. Pierwszy jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Bardzo proszę, kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego wnio-

sku? (11)
Kto z państwa senatorów jest przeciwny temu wnioskowi? (6)
Kto wstrzymał się od głosu? (0)
Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że połączone komisje przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez po-

prawek.
Pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:

Mam pytanie do pani z „Lewiatana”. Kiedy dyskutowaliśmy o ustawie
o Święcie Trzech Króli, zwracałem się z prośbą, żeby pani mi dostarczyła wyniki
sondażu, i do dzisiaj ich nie otrzymałem. Tak więc mogę mieć podejrzenie, że to
wszystko to tylko słowa, a nie jest to podparte konkretnymi badaniami. Jako se-
nator komisji gospodarki naprawdę oczekuję od „Lewiatana” tych wyników badań.
Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Ja myślę, że pani pamięta o tym i ta nasza prośba, którą wyraził pan senator Ko-
gut, a która jest prośbą obydwu komisji, zostanie spełniona. Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ekspert w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy
w Biurze Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
Grażyna Spytek-Bandurska:

Jeśli mogę odpowiedzieć… Oczywiście tak, tylko czekam na posiedzenie komi-
sji, kiedy ten projekt będzie rozpatrywany pod względem merytorycznym.

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Dobrze.)
Na pewno dostarczę.
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Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator, bardzo proszę.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Przewodniczący, wniosek mniejszości.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Aha, oczywiście, rozumiem, wniosek mniejszości.
Kto był sprawozdawcą?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Przepraszam, wnioski mniejszości dotyczą obu tych poprawek?)
(Senator Piotr Kaleta: Tak.)
Dobrze. Czyli są wnioski mniejszości, mają stosowne poparcie, jeżeli chodzi

o liczbę senatorów. Pan senator Bisztyga będzie kontynuował misję sprawozdawcy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
A pan senator Gruszka będzie prezentował wnioski mniejszości, tak? Dziękuję

bardzo.
Wszystkie sprawy formalne zostały załatwione.
Dziękuję bardzo pani dyrektor, państwu senatorom, panu przewodniczącemu

Augustynowi.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Aha, rzeczywiście i czekamy…
Zamykam posiedzenie wspólne Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji

Rodziny i Polityki Społecznej.
A senatorowie czekają…

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 35)
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