
IX kadencja

SENAT RP

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej (99.), 
Komisji Ustawodawczej (197.) 

oraz Komisji Zdrowia (60.) 
w dniu 15 listopada 2017 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do projektu usta-
wy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom depor-
towanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rze-
szę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Stanisław Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie 3 połączonych komisji – Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji 
Zdrowia i Komisji Ustawodawczej.

Przedmiotem obrad 3 połączonych komisji jest rozpa-
trzenie wniosków zgłoszonych na dzisiejszym posiedze-
niu do projektu ustawy z druku nr 542 o zmianie ustawy 
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom depor-
towanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obo-
zach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zostały zgłoszone 2 poprawki, przez pana senatora 
Jerzego Czerwińskiego.

Proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad poprawkami nr 1 i nr 2, bo obie te 

poprawki należy przegłosować łącznie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeżeli państwo wyrażą zgodę, to przystąpimy do gło-
sowania. Rozumiem, że jest zgoda.

Kto jest za przyjęciem przedstawionych poprawek? (20)
(Głos z sali: Jednogłośnie.)
Kto jest przeciwny?
(Głosy z sali: Jednogłośnie.)
Jednogłośnie.
W takim razie poprawki uzyskały pozytywną ocenę 

połączonych 3 komisji.
Kto będzie sprawozdawcą?
Czy pan senator Czerwiński?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeżeli jest…

Senator Jerzy Czerwiński:
Zgłaszam się, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:
Jeżeli jest zgoda, to oczywiście bardzo proszę. Pan se-

nator zostaje sprawozdawcą.
Dziękuję państwu.
Zamykam posiedzenie 3 połączonych komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 26)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 28)
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