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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych.



(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego 
Antoni Szymański)

Zastępca Przewodniczącego 
Antoni Szymański:

Szanowni Państwo!
Witam pana ministra z zespołem, panie i panów sena-

torów, panią legislator.
Proszę państwa, czy jest potrzeba wyjaśniania popra-

wek? Bo przed chwilą o tym dyskutowaliśmy i pan minister 
wyjątkowo szeroko omawiał te poprawki.

(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Wobec tego, proszę państwa, zaproponuję głosowanie 

w następujący sposób: mamy…
(Głos z sali: Otwieramy.)
(Głos z sali: Otwieram posiedzenie…)
Otwieram posiedzenie komisji.
Ja witając państwa, już to uczyniłem. To było jedno-

znaczne z tym, że otworzyłem posiedzenie komisji. Wobec 
tego jesteśmy w trakcie posiedzenia komisji.

Proszę państwa, każdą poprawkę powinniśmy prze-
głosować oddzielnie, ale poprawki nr 3–6 to są poprawki 
legislacyjne, które przyjęliśmy na poprzednim posiedzeniu 
komisji i które możemy przegłosować łącznie. Prawda?

Pytam panią legislator, która mówi…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tu wolałbym oddzielnie.
Wobec tego przechodzimy do głosowania nad poprawką 

nr 1, pana senatora Rulewskiego. W tej poprawce 1% za-
stępuje się 1,5%.

Kto z państwa jest…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kance-

larii Senatu Bożena Langner: Razem z poprawką nr 7, bo 
to będzie…)

Tak, ale to przegłosujmy. Stanowisko rządu już było 
przedstawiane i było przeciwne.

(Głos z sali: Ale przepraszam, to przegłosujemy łącznie 
poprawki nr 1 i 7?)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kance-
larii Senatu Bożena Langner: Tak, tak.)

To znaczy, poprawka nr 1…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kance-

larii Senatu Bożena Langner: Bo koncepcja była taka, że 
docelowo jest 1,5% od 2022 r., ale my stopniowo pod-
nosimy…)

I dochodzenie… Czyli to jest łącznie.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kance-

larii Senatu Bożena Langner: W poprawce nr 7 jest…)
Proszę państwa, poprawki nr 1 i 7 przegłosujemy łącznie.
Kto z pań i panów senatorów jest za ich przyjęciem, 

proszę o podniesienie ręki. (1)
Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. (5)
Dziękuję bardzo.
Kto jest za przyjęciem…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie pytałem już, kto się wstrzymał, bo widać było, że 

wszyscy głosowali.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę państwa, kto jest za przyjęciem poprawki nr 2, 

czyli jest za podniesieniem z 1% do 1,1%, proszę o pod-
niesienie ręki. (1)

Dziękuję.
Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. (5).
Dziękuję bardzo.
Wobec tego poprawki legislacyjne nr 3–6 przegłosu-

jemy razem.
Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tych 

poprawek, proszę o podniesienie ręki. (6)
(Rozmowy na sali)
Czyli wszyscy.
Proszę państwa, przegłosowaliśmy wszystkie poprawki. 

Wiemy, jak to wygląda.
Kto będzie sprawozdawcą komisji w tej sprawie? Był 

Jan Rulewski…
(Głos z sali: Pan Szymański.)
Ale w sytuacji, kiedy go nie ma, to może rzeczywiście, 

jeżeli jest taka propozycja.
To dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Dziękujemy. Do widzenia.)

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 24)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 27)
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