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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1254)

Wspólne posiedzenie
Komisji Rodziny

i Polityki Społecznej (121.)
oraz Komisji Gospodarki Narodowej (197.)

w dniu 2 grudnia 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o uchyle-
niu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wyna-
grodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 24)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan
Wyrowiński)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Szanowni Państwo, otwieram wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Witam w imieniu pana przewodniczącego senatora Augustyna i własnym pana
ministra, państwa senatorów.

W porządku obrad jest odniesienie się do wniosków, które zostały zgłoszone do
ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu prze-
ciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. Te wnioski
państwo senatorowie mają w zestawieniu, które zostało przygotowane przez Biuro Le-
gislacyjne.

Czy są jakieś uwagi do tych wniosków? Nie ma.
Ponieważ obie komisje zgłosiły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, ten

wniosek, jako najdalej idący, pozwolę sobie poddać pod głosowanie jako pierwszy.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego wniosku? (9)
Kto jest przeciwny? (6)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Wobec tego stwierdzam, że ten wniosek uzyskał poparcie połączonych komisji,

o czym Wysoką Izbę poinformuje senator Smulewicz, tak?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie ma sprzeciwu…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jest sprzeciw, Pani Senator? Przepraszam, jest sprzeciw?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani Senator, jest sprzeciw wobec kandydatury pana senatora? Nie, nie ma

sprzeciwu.
W związku z tym połączone komisje upoważniły pana senatora do ich repre-

zentowania.
Dziękuję panu ministrowi.
Zamykam posiedzenie.
Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 26)
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