
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1726)

Wspólne posiedzenie
Komisji Ustawodawczej (333.),

Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji (195.)

oraz Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej (155.)

w dniu 5 sierpnia 2010 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (cd.) (druk senacki nr 838).



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 50)

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

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Proszę państwa, zaczynamy obrady trzech połączonych komisji.
Bardzo państwa przepraszam, ale nie przeprowadziliśmy koniecznego ze wzglę-

dów proceduralnych głosowania nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której tekst zawarty jest w druku
senackim nr 838. Postanowiliśmy, że go nie przyjmujemy, ale nie postanowiliśmy, co
z nim zrobić dalej. Przyjęliśmy ten drugi projekt zawarty w druku senackim nr 878,
jako ten, nad którym będziemy procedować, musimy jednak dopełnić formalności.
Bardzo państwa przepraszam, że fatygowaliśmy państwa jeszcze raz, ale powinniśmy
coś w tej sprawie zrobić.

Pan przewodniczący Zientarski sygnalizował, że chce zabrać głos.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Piotr Zientarski:

Proszę państwa, w związku z tym, że właściwie ta materia jest inaczej rozwią-
zywana w ramach innej inicjatywy i nadano już bieg tej sprawie, składam wniosek
o odrzucenie tego projektu.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Dziękuję bardzo.
Padł wniosek o odrzucenie tego projektu, co porządkuje sytuację. Wiemy już,

nad czym mamy procedować.
Proszę państwa, poddaję ten wniosek pod głosowanie.
Kto jest za odrzuceniem projektu tej ustawy zawartego w druku nr 838? Proszę

o podniesienie ręki. (11)
Kto przeciw? (2)
Kto się wstrzymał? (4)
Dziękuję państwu.
Stwierdzam, że senatorowie opowiedzieli się za odrzuceniem ustawy o zmianie

ustawy o emeryturach i rentach z FUS zawartej w druku nr 838.
(Głos z sali: Musi być sprawozdawca.)
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No nie, bo…
(Senator Piotr Zientarski: Musi być.)
Tak?
A kto chciałby być sprawozdawcą w tej sprawie?

Senator Piotr Zientarski:

Ja proponuję pana senatora Gowina… Przepraszam, Augustyna.
(Głos z sali: Troszkę się różnią…) (Wesołość na sali)
(Przewodniczący Mieczysław Augustyn: Nie tak bardzo, jakby pan sądził panie

senatorze, ale to nie ważne.)
Pan senator przyjmuje…

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Tak. Dziękuję bardzo.
Zamykam obrady komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 55)
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