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Komisji Rodziny, 
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oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (68.) 

w dniu 13 lipca 2017 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jarosław Duda)

Przewodniczący Jarosław Duda:
Dzień dobry. Witam państwa na posiedzeniu połączo-

nych komisji – Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Chciałbym poinformować, że zostały zgłoszone, 
wprawdzie nie w trakcie drugiego czytania, wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym.

Najdalej idący jest wiosek o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Chcemy go przegłosować, chociaż było uzgod-
nienie, że przyjmiemy poprawki przyjęte na posiedzeniu 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Zatem rozpocznę od najdalej idącego wniosku.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem ustawy bez 

poprawek, proszę o podniesienie ręki.
(Głos z sali: Nie.)
(Głos z sali: Bez poprawek.)
Jeszcze raz.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem ustawy 

bez poprawek? (0)
(Rozmowy na sali)
Kto jest przeciw? (14)
(Rozmowy na sali)
Kto się wstrzymał? (0)
Panowie senatorowie nie muszą głosować. Uznali, że 

nie chcą. Dobrze.
Zatem przechodzimy do wniosków w sprawie wpro-

wadzenia poprawek do ustawy. Jest ich 6.
Poprawka nr 1: w art. 1 w pkt 2 w lit. a w tiret trzecim, 

w pkt 3a wyrazy „cudzoziemców będących członkami ro-
dziny cudzoziemca, o którym” zastępuje się wyrazami „cu-
dzoziemców – członków rodzin cudzoziemców, o których”.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Panie Przewodniczący?)
Tak.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Mam wniosek. Czy nie można by przegłosować wszyst-
kich blokiem?

Przewodniczący Jarosław Duda:

Możemy?
(Głos z sali: Oczywiście, jeżeli nie ma sprzeciwu.)
Czy jest sprzeciw, żeby przegłosować blokiem?
(Głosy z sali: Nie.)
Nie dostrzegam.
Zatem kto z państwa senatorów jest za przyjęciem po-

prawek nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, proszę o podniesienie ręki. (16)
(Głos z sali: Tak jak w druku, rozumiem.)
Tak jak w druku. Dokładnie.
(Głos z sali: To są wszystkie?)
Wszystkie.
(Głos z sali: To są wszystkie.)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
(Głos z sali: Nie, ja byłem za.)
Tak jest. Widzieliśmy, Panie Senatorze.
Czy ktoś się wstrzymał? Nie.
Zatem poprawki zostały przyjęte.
Na tym zakończyliśmy…
(Głos z sali: Sprawozdawcą będzie…)
Oczywiście, tak jak poprzednio, proponujemy razem 

z panem przewodniczącym, żeby sprawozdawcą w imieniu 
połączonych komisji był pan senator Antoni Szymański.

Czy są inne kandydatury? Nie.
Zatem pan senator Szymański będzie reprezentował nas 

na posiedzeniu plenarnym.
Bardzo dziękuję.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 16)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 19)
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