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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(513)
Wspólne posiedzenie
Komisji Zdrowia (38.)
oraz Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej (42.)
w dniu 5 listopada 2008 r.

VII kadencja

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o służbie medycyny pracy.

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 03)
(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Mieczysław Augustyn)
Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Otwieram posiedzenie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej.
Przystępujemy do rozpatrzenia poprawek zgłoszonych podczas obrad Senatu.
Najdalej idącym wnioskiem jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, złożony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Zaczniemy głosowanie od tego wniosku.
Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania.
Kto jest za tym, ażeby ustawę o służbie medycyny pracy przyjąć bez poprawek?
Proszę o podniesienie ręki. (7)
Kto jest przeciwny? (7)
Wniosek został odrzucony.
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.
Poprawka pierwsza, zgłoszona przez senator Fetlińską.
Proszę o opinię przedstawicieli rządu. Czy są przedstawiciele rządu?
(Głos z sali: Nie ma…)
Jaka jest opinia, Panie Przewodniczący? Przeciwko?
(Głos z sali: Przeciwko.)
Mam informację, że rząd jest przeciwko.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (7)
Kto jest przeciw? (7)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujmy do głosowania nad poprawkami drugą i trzecią łącznie. Są to poprawki senatora Gogacza. O ile wiem, również w tym przypadku rząd był przeciwny.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Proszę o podniesienie ręki. (7)
Kto jest przeciwny? (7)
Dziękuję bardzo. Poprawki zostały odrzucone.
Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam, kto będzie referował stanowisko komisji?
(Głos z sali: Wniosek mniejszości o przyjęcie…)

Wspólne posiedzenie KZ (38.) oraz KRPS (42.)

Przepraszam, jest wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czy jest wniosek mniejszości dotyczący tych poprawek?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ale one zostały odrzucone.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak? Proszę bardzo, są wnioski mniejszości przy wszystkich poprawkach, tak?
(Głos z sali: Tak).
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.
(Głos z sali: Sprawozdawców…)
Kto był sprawozdawcą? Pan senator Muchacki.
Kto jest przeciwny temu? Nikt. Dziękuję bardzo.
(Senator Michał Okła: Jeśli chodzi o przyjęcie ustawy bez poprawek, to ja jestem sprawozdawcą.)
Sprawozdawcą mniejszości, jeśli chodzi o przyjęcie ustawy bez poprawek, jest
pan senator Okła, a pozostałych wniosków mniejszości − pani senator Fetlińska. Dziękuję bardzo.
(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 06)
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