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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 
oraz 

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego  
 

Senat na 15. posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 
zgodnie z art. 81 ust. 3 w związku z art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu skierował projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 lipca 2012 r. ustosunkowały się do 
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wniosek zawarty w pkt I zestawienia wniosków i wnoszą o jego 
przyjęcie przez Senat. 

 

 

 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Ustawodawczej Rodziny i Polityki Społecznej 
 (-) Piotr Zientarski (-) Mieczysław Augustyn 
   
 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do projektu uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego 

systemu emerytalnego 

 

I. Wniosek o odrzucenie projektu uchwały. Wniosek  
KU,  
KRPS 
poparty przez 
połączone komisje 
 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały:  

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawek nr 2–5. 

 

1) skreśla się akapity pierwszy, trzeci i czwarty; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 2  wyklucza głosowanie poprawek nr 3–5. 

 

2) skreśla się akapity pierwszy i trzeci; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawek nr 4 i 5. 

 

3) skreśla się akapity pierwszy i czwarty; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5. 

 

4) skreśla się akapit pierwszy; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

5) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej zauważa, że w sprawie prac nad 

reformą emerytalną, w szczególności w pracach nad rządowym 

projektem ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego i zrównaniu praw 

emerytalnych kobiet i mężczyzn naruszono, wynikające z art. 20 

Konstytucji, zasady dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, 

odrzucono wniosek o zarządzenie referendum przez Sejm, nie 

Poprawka sen. 
A. Matusiewicza 
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dopuszczono do wysłuchania publicznego obywatelskiego projektu 

ustawy, a ostateczny projekt rządowy nie przedstawiono Komisji 

Trójstronnej. Sama legislacja była pospieszna. Projekt rządowy wpłynął 

do Sejmu 20 kwietnia, a w dniu 23 kwietnia już procedowano go na 

posiedzeniu Sejmu. Na rozpatrzenie ustawy zwołano też, w dniu 23 

maja, specjalne posiedzenie Senatu. Tymczasem, ustawa ta powinna być 

poprzedzona szeroką debatą publiczną z udziałem partnerów 

społecznych, gdyż dotyczy wszystkich obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej i wywołuje skutki prawne na przyszłe lata.”; 

 

6) w akapicie drugim wyrazy „Ograniczone jest także poparcie” zastępuje 

się wyrazami „Brak jest także poparcia”; 

 

Poprawka sen. 
A. Matusiewicza 

7) akapit piąty otrzymuje brzmienie: 

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do rządu, partii 

politycznych, partnerów społecznych, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i innych uczestników dialogu społecznego, aby 

w terminie do 31 grudnia 2012 roku przedstawiły Sejmowi i Senatowi 

Rzeczypospolitej Polskiej projekty rozwiązań godzące potrzeby 

gospodarcze kraju z troskami ubezpieczonych. Niezbędna wydaje się 

zatem rezygnacja z niektórych własnych racji. Potrzebne jest realne 

wsparcie systemu ubezpieczeń w duchu kompromisu wszystkich 

partnerów dialogu.” 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

8) skreśla się akapit szósty; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

9) dodaje się akapit siódmy w brzmieniu: 

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


