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Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych 
ustaw.
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Jan Filip Libicki)

PRZEWODNICZĄCY 
JAN FILIP LIBICKI 

Dzień dobry.
Otwieram siedemdziesiąte pierwsze posie�

dzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Se�
nioralnej i Społecznej.

Jesteśmy w  dosyć zaskakującej sytuacji, bo 
oto pan senator Wojciech Konieczny zgłosił po�
prawkę, w  stosunku do której wniosek mniej�
szości pani senator Magdaleny Kochan jest dalej 
idący. A więc w zasadzie ona jest bezprzedmio�
towa, jak sądzę.

Ale z  powodów formalnych musimy ją 
przegłosować. A  zgodnie z  różnymi, że tak po�
wiem, zawiłościami naszego regulaminu mu�
simy także przegłosować wszystkie wnioski. 
I  w  przypadku jednej poprawki będzie pewne 
uszczegółowienie, które zreferuje pani mecenas.

Bardzo dziękuję.
W takim razie myślę, że od razu, bez zbędnej 

zwłoki przejdziemy do głosownia.
Poprawki macie państwo przed sobą.
W takim razie po kolei przechodzimy… Ja już 

tych poprawek, z wyjątkiem poprawki nr 8, nie 
będę referował, bo wszyscy je znamy.

Przechodzimy do przegłosowania poprawki 
nr 1.

Jest to poprawka mniejszości komisji.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o dodanie głosów senatorów obradu�

jących zdalnie i podanie wyniku.
4 głosy za, 3 głosy przeciw, nikt się nie 

wstrzymał.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 30)

Poprawka uzyskała większość.
Przechodzimy do głosowania nad poprawką 

nr 2.
Jest to poprawka komisyjna.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej popraw�

ki? Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o  doliczenie głosów senatorów obra�

dujących zdalnie i podanie wyniku.
8 głosów za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzy�

mał.
Poprawka została przyjęta.
Teraz jest uwaga legislacyjna, że popraw�

ki nr  3, 9, 10 i  11 należy przegłosować łącznie, 
a przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie 
nad poprawką nr 4. �zyli to oznacza, że popraw�ą nr 4. �zyli to oznacza, że popraw� nr 4. �zyli to oznacza, że popraw�
ki pani senator Magdaleny Kochan skonsumują 
poprawkę pana senatora Koniecznego, z powo�
du której się tutaj zbieramy.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych popra�
wek? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o dodanie głosów senatorów obradu�

jących zdalnie i podanie wyniku.
5 głosów za, 3 – przeciw, 1 senator się wstrzy�

mał.
Poprawki uzyskały większość.
W związku z  tym przegłosowanie poprawki 

nr 4 stało się bezprzedmiotowe.
W  takim razie przechodzimy do przegłoso�

wania poprawki nr 5.
O ile dobrze widzę, jest to poprawka mniej�

szości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej popraw�
ki? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Dziękuję.
Proszę o dodanie głosów senatorów obradu�

jących zdalnie i podanie wyniku.
5 głosów za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzy�

mał.
Poprawka została przyjęta.
W takim układzie przechodzimy do przegło�

sowania poprawki nr 6.
Jest to poprawka mniejszości komisji rodzi�

ny.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej popraw�

ki? Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o dodanie głosów senatorów obradu�

jących zdalnie i podanie wyniku.
5 głosów za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzy�

mał.
Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta.
Przechodzimy do przegłosowania poprawki 

nr 7.
Jest to poprawka mniejszości komisji…
(Senator Magdalena Kochan: Nie…)
Nie, jest to poprawka Komisji Rodziny, Poli�

tyki Senioralnej i Społecznej.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej popraw�

ki? Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o dodanie głosów senatorów obradu�

jących zdalnie i podanie wyniku.
5 głosów za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzy�

mał.
Poprawka została przyjęta.
Przechodzimy do głosowania nad poprawką 

nr 8.
Proszę panią mecenas o  krótkie jej zrefero�

wanie.
Jest to poprawka komisji, ale dojdzie do mo�

dyfikacji jednego zdania w tej poprawce.
Proszę o wyjaśnienie.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
BOŻENA LANGNER 

Moja prośba o rozważenie przez komisję mo�
dyfikacji wiąże się z  tym, że uzupełniamy ma�
terię dotyczącą tej grupy pominiętych „emery�
tów czerwcowych”. Tutaj nic nie zmieniamy, to 

są „emeryci czerwcowi” w  okresie 2009–2019. 
Z tym, że prośba jest taka, by zdanie drugie zmo�
dyfikować w taki oto sposób, żeby wyrównaniem 
objąć nie tylko okres 2009–2019, ale również 
uwzględnić upływ czasu, tzn. rok 2020 i  2021. 
�zyli w momencie, kiedy zostanie złożony wnio�
sek, te lata również zostaną uwzględnione przy 
wyrównaniu.

PRZEWODNICZĄCY 
JAN FILIP LIBICKI 

Rozumiem. �zyli jest to doprecyzowanie?
(Senator Magdalena Kochan: Tak, doprecyzo�

wanie.)
Jest to doprecyzowanie…
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Tak.)
…poprawki nr 8.
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Tak.)
�hce pani przeczytać?
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Jeśli pań�
stwo sobie życzą, mogę przeczytać.)

Proszę przeczytać.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
BOŻENA LANGNER 

Zdanie drugie: „Kwotę wyrównania stanowi 
różnica pomiędzy sumą kwot emerytur lub rent 
rodzinnych jaka przysługiwałaby uprawnione�
mu w  okresie od 2009  r. do miesiąca poprze�
dzającego miesiąc złożenia wniosku o ponowne 
ustalenie wysokości emerytury lub renty ro�
dzinnej, zgodnie z  art.  17a ust.  2, a  sumą kwot 
wypłaconych w tym okresie”.

PRZEWODNICZĄCY 
JAN FILIP LIBICKI 

Dobrze.
Poddaję w takim razie tę poprawkę pod gło�

sowanie.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej popraw�

ki? Proszę o podniesienie ręki.
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o dodanie głosów senatorów obradu�

jących zdalnie i podanie zbiorczego wyniku.
4 głosy za, 4 głosy przeciw, nikt się nie 

wstrzymał.
W takim razie poprawka nie uzyskała więk�

szości.
�zy można ją zgłosić jako wniosek mniejszo�

ści?
Ponieważ pewnie ja będę sprawozdawcą, to 

może bym poprosił panią przewodniczącą o by�
cie sprawozdawczynią mniejszości. Wniosek 
wraz z panem senatorem Duninem.

Dziękuję.
(Głos z sali: Pani senator i pan senator Dunin?)

Tak jest.
A jeżeli…
(Głos z sali: …Pan senator…)
…państwo się zgodzicie, to ja w  takim razie 

będę sprawozdawcą, tak jak poprzednim razem.
�zy są jakieś inne kandydatury co do spra�

wozdawców? Nie ma.
Rozumiem, że wszystkie poprawki zostały 

przegłosowane, tak?
(Głos z sali: Tak.)
�zyli można zamknąć nasze posiedzenie.
Dziękuję bardzo.
Zamykam siedemdziesiąte pierwsze posie�

dzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 38)



Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: 
�entrum Informacyjne Senatu, Dział Wydawniczy


