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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej (30.) 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności (32.) 
w dniu 8 czerwca 2016 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o dele-
gowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.



(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jarosław Duda)

Przewodniczący Jarosław Duda:
Dzień dobry.
Jeśli jest kworum, to możemy zaczynać.
Witam państwa razem z panem przewodniczącym i pre-

zydium na posiedzeniu połączonych komisji.
I rozpoczynamy posiedzenie.
W trakcie drugiego czytania zostały zgłoszone po-

prawki, zatem proszę o ich przedstawienie. Są wnioski 
legislacyjne.

Kto będzie prezentował poprawki?
Pan przewodniczący Szymański.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:
Szanowni Państwo, poprawki były prezentowane na 

posiedzeniu Senatu. Ja o każdej z poprawek mówiłem. 
Oczywiście mogę przed głosowaniem przedstawić każdą 
poprawkę. Myślę, że tak będzie prościej…

(Głos z sali: To legislator…)
Proszę?
(Głos z sali: Legislator…)
Ale proszę dać mi dokończyć.
(Przewodniczący Jarosław Duda: Proszę pozwolić, 

Panie Senatorze.)
Czyli moja propozycja zmierzałaby w tym kierunku. 

Jeśli państwo oczekujecie, żeby przedstawić każdą z po-
prawek, to mogę tak uczynić. Ale chciałbym zaznaczyć, 
co podkreślałem również w wystąpieniu i co podkreślał 
również pan minister, że te poprawki są poprawkami uzgod-
nionymi, popieranymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, jak również przez Biuro Legislacyjne. 
Przypomnę tylko, że myśmy generalnie na poprzednim 
posiedzeniu zgadzali się z tym projektem ustawy, ale były 
pewne kwestie, które wymagały dopracowania. Nie da-
liśmy rady tego zrobić na posiedzeniu komisji. I dobrze. 
W takim razie nie kryję tego, że to są poprawki uzgodnione 
przez Biuro Legislacyjne z ministerstwem.

Wobec tego proponuję takie rozwiązanie, żeby odrzucić 
wniosek o przyjęcie bez poprawek, który był poprzednim 
wnioskiem komisji. A potem będę państwa prosił o poparcie 
poprawek, które zgłosiłem. Jest to siedem poprawek.

Panie Przewodniczący, jeśli decyzja będzie taka, że 
mam każdą z nich przedstawić, to będę to czynił.

Przewodniczący Jarosław Duda:
Czy jest potrzeba, żeby pan senator Szymański przed-

stawiał…
Proszę bardzo, pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Przewodniczący, uważam że nie ma takiej po-

trzeby.

Przewodniczący Jarosław Duda:
Dziękuję uprzejmie.
Zatem przystępujemy do…
(Głos z sali: Senator Dobkowski.)
Proszę bardzo. Jeszcze pan senator.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Przewodniczący, sytuacja jest taka, że to już jest 

drugie posiedzenie i wtedy przeważnie legislator mówi, co 
każda poprawka wnosi…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Może nie. To taka uwaga na przyszłość. Chodzi o to, 

żeby w przyszłości pytać, oprócz wnioskodawcy, legislato-
ra. To on wszystko wyjaśni, żebyśmy byli świadomi.

Przewodniczący Jarosław Duda:
Panie Dyrektorze, czy pan chciałby coś powiedzieć?

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego 
w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:
Chciałbym powiedzieć jedno: jeżeli pojawią się wątpli-

wości, to oczywiście będę mógł je wyjaśnić…

Przewodniczący Jarosław Duda:
Pan senator Augustyn, proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja w sprawie procedowania. Proponowałbym przyjąć 

sugestię pana przewodniczącego Szymańskiego. Poprawki 
znamy, bo to są propozycje Biura Legislacyjnego, które były 
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omawiane na posiedzeniu komisji – każda z osobna i szcze-
gółowo. Zastanawialiśmy się nad nimi. Były omawiane na 
posiedzeniu plenarnym przez pana senatora Szymańskiego 
jako sprawozdawcę. A więc uważam, że wiemy dobrze, 
o co chodzi. Proponuję przystąpić do głosowań.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Jeśli nie będzie głosu sprzeciwu, to, jak rozumiem, 
przystąpimy do procedowania.

Zatem wniosek najdalej idący, a mianowicie wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za? (0)
Kto jest przeciw? (12)
Kto się wstrzymał? (0)
Dobrze. Zatem przystępujemy do głosowania nad po-

prawkami.
Poprawka nr 1: „w art. 3 w pkt 4 w lit. b i w pkt 5 w lit. b 

po wyrazach «należącym do grupy przedsiębiorstw» dodaje 
się wyrazy «do której należy ten pracodawca»”.

Kto jest za? (12)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Poprawka nr 2: „w art. 8, art. 9 w ust. 2 w pkt 2, 

w art. 13 w ust. 4, w art. 24 w ust. 6, w art. 27 w ust. 1 
w pkt 2 i w art. 40 wyrazy «ust. 3 i 4» zastępuje się wyra-
zami «ust. 3»”.

Kto jest za? (12)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Teraz mam taką uwagę, że poprawki nr 3 i nr 5 należy 

przegłosować łącznie.
Zatem „w art. 10: a) w ust. 1 wyraz «elementów» za-

stępuje się wyrazem «okoliczności»; b) ust. 2 otrzymu-
je brzmienie: «Do realizacji współpracy, o której mowa 
w art. 9 ust. 2 pkt 4 lit. d, art. 14 ust. 2–4 stosuje się odpo-
wiednio»”. I to jest poprawka nr 3. Teraz poprawka nr 5: 
„w art. 14: a) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia 
i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy «elemen-
tów faktycznych» zastępuje się wyrazem «okoliczności»; 
b) w ust. 5: – w zdaniu pierwszym wyrazy «Niespełnienie 

jednego albo większej liczby elementów faktycznych» za-
stępuje się wyrazami «Niewystąpienie jednej albo większej 
liczby okoliczności»; – w zdaniu drugim wyraz «elemen-
tów» zastępuje się wyrazem «okoliczności»”.

Kto zatem jest za poprawkami nr 3 i nr 5? Proszę o pod-
niesienie ręki. (12)

Kto jest przeciw? (0
Kto się wstrzymał? (0)
Nie ma głosów sprzeciwu i nie ma senatorów wstrzy-

mujących się od głosu, czyli jednogłośnie.
Poprawka nr 4: „w art. 12”…
Proszę?
(Głos z sali: I siódma.)
I nr 7, przepraszam najmocniej.
Te dwie poprawki przegłosujemy łącznie.
„W art. 12: a) w ust. 1 w części wspólnej wyrazy 

«z wnioskiem o udzielenie» zastępuje się wyrazami «z żą-
daniem udzielenia»; b) w ust. 4 wyraz «wniosku» zastępuje 
się wyrazem «żądania»”. I poprawka nr 7: „w art. 28 wyraz 
«wniosek» zastępuje się wyrazem «żądanie»”.

Kto jest za? (12)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Nie ma głosów przeciwnych i nie ma senatorów wstrzy-

mujących się od głosu.
I została nam poprawka nr 6: „w art. 14 w ust. 3 w pkt 1 

wyrazy «płaci podatki i składki na ubezpieczenia społecz-
ne» zastępuje się wyrazami «podlega obowiązkom podat-
kowym z tytułu prowadzonej działalności i obowiązkom 
z tytułu ubezpieczeń społecznych»”.

Kto jest za? (12)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Nie ma głosów przeciwnych, nie ma…
Głosujemy…
(Głos z sali: Nie.)
To już było, przepraszam.
W tej sytuacji senatorem sprawozdawcą, jak rozumiem, 

będzie pan przewodniczący Szymański. Czy jest inna kan-
dydatura? Nie ma. Zatem pan senator reprezentuje nas na 
głosowaniach na posiedzeniu.

Dziękuję.
Zamykam posiedzenie komisji.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 12)
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