
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej (278.) 

oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej (187.) 

w dniu 4 września 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o pra-
cy na morzu.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Gospodarki Narodowej Stanisław Jurcewicz)

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:

Dzień dobry państwu.
Rozpoczynamy połączone posiedzenie dwóch komisji 

– komisji gospodarki oraz komisji rodziny.
Witam panią minister.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskami, które 

zostały państwu przedstawione.
Ja bym bardzo prosił… Oczywiście mówimy o ustawie 

o pracy na morzu, która jest pierwszym i jedynym punktem 
tego posiedzenia.

Bardzo proszę panią minister o opinię w sprawie pierw-
szego wniosku, dotyczącego odrzucenia ustawy…

Jest pan przewodniczący. Ja pozwoliłem sobie, Panie 
Przewodniczący, już rozpocząć.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jak najbardziej.)
Mamy ustawę o pracy na morzu i jest wniosek o jej 

odrzucenie.
Pani Minister, jakie jest stanowisko w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Dorota Pyć:

Oczywiście prosimy o przyjęcie ustawy.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:

Czyli pani minister jest przeciwko wnioskowi o od-
rzucenie ustawy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeszcze sekundkę.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do przegłosowania wniosku o odrzu-

cenie ustawy.
Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku?
Dziewięć za.
Kto jest przeciwny?
(Głos z sali: Nie, nie.)
(Głos z sali: Pani głosowała.)
(Głos z sali: Nie, nie. Przepraszam.)
(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: To jeszcze raz.)
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, jesteśmy przy drugim pytaniu głoso-

wania.
Kto jest przeciw wnioskowi o odrzucenie ustawy? Kto 

z państwa jest za…
(Głos z sali: Nie, kto jest przeciw.)
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, Panie Marszałku…

Senator Jan Wyrowiński:

Składam wniosek o reasumpcję głosowania.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:

Czy jest sprzeciw co do reasumpcji?
(Głos z sali: Jest sprzeciw!)
(Głos z sali: Już jesteśmy.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Głosujemy…)
Proszę państwa, ponieważ są dwa wnioski…
(Głos z sali: Okej, okej, sprzeciw.)
Tak, tak.
Kto jest za wnioskiem przeciwnym, jeśli chodzi o re-

asumpcję głosowania, proszę o podniesienie ręki. (9)
(Głos z sali: Osiem.)
(Głos z sali: Dziewięć.)
(Głos z sali: Nie, bo koalicja nas…)
Kto jest za wnioskiem o reasumpcję głosowania? (10)
Czyli wniosek o reasumpcję uzyskał większość.
Niemniej jednak bardzo prosiłbym – to kieruję do nas 

wszystkich – abyśmy przybywali w miarę punktualnie, bo 
to właśnie rodzi takie sytuacje. Bardzo proszę na przyszłość 
o punktualne przybywanie na posiedzenia komisji.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzu-
cenie ustawy.

Kto z państwa jest za tym wnioskiem? (8)
Kto jest przeciwny? (10)
Czyli wniosek o odrzucenie ustawy został…
(Głos z sali: Kto się wstrzymał!)
Przepraszam. Kto się wstrzymał? (1)
Proszę państwa, a więc wniosek o odrzucenie ustawy 

został odrzucony.



Wspólne posiedzenie KGN (278.) oraz KRPSS (187.)4

Jeśli dobrze sobie przypominam, to senatorem spra-
wozdawcą był senator Dobkowski. Czy będzie konty-
nuował?

Rozumiem, że pan senator się zgadza. Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zatem zamykamy wspólne posiedzenie komisji rodziny 

oraz komisji gospodarki.

Kto jest za wnioskiem o przyjęcie ustawy bez popra-
wek? (10)

Kto jest przeciwny? (8)
(Głos z sali: Łukasz, rękę weź!)
Kto się wstrzymał? (1)
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został 

przyjęty.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 35)
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