
NOTATKA 

z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia: 3 marca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 236 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia 

opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną 

oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia 

pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 

30 czerwca 2013 r. (cd.) (P8-02/14). 

2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad 

niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13). 

3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w celu wyłączenia z definicji dochodu dla 

świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia zaległości czynszowych 

(P8-01/15). 

4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad podziału dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego (P8-02/15). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Robert Mamątow, Bohdan 

Paszkowski, Józef Pinior, Jan Rulewski, Michał Seweryński,  

Aleksander Świeykowski, 

 
 goście: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn, 

 zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy Beata 

Czajka, 

 zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej 

Olgierd Podgórski, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Polityki Rodzinnej 

Tomasz Wardach, 

 Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej: 

 prezes Jerzy Płókarz, 

 Ministerstwo Finansów: 

 zastępca dyrektora Departamentu Finansów Samorządu 

Terytorialnego Mirosław Stańczyk, 

 

 
 Kancelaria Senatu: 



 pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Komunikacji Społecznej: Wanda Wójtowicz, Marzena 

Krysiak, Eliza Kraj, 

 pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. 

 

Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn 

poinformowała o opracowanym przez resort projekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

realizującym orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. Projekt ten 

na początku lutego został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu 

zaopiniowania. 

Komisja postanowiła wstrzymać prace nad petycją ze względu na fakt, iż w rządzie trwają 

zaawansowane prace nad odpowiednim projektem ustawy. Jednocześnie komisja 

zobowiązała przedstawicielkę Biura Legislacyjnego do przedstawienia na piśmie opinii co 

do stopnia realizacji postulatów zawartych w petycji w obecnie obowiązujących regulacjach 

prawnych, a w szczególności w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów. 

 

Konkluzja: Komisja postanowiła wstrzymać prace nad petycją. 

Ad 2. Komisja kontynuowała prace nad petycją. 

Zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

Beata Czajka przedstawiła założenia do projektu ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, która – jak zapewniła – wychodzi naprzeciw postulatom 

zgłaszanym przez autorów petycji. 

Komisja postanowiła wstrzymać prace nad petycją do czasu zaprezentowania przez resort 

zapowiedzianego projektu ustawy. 

 

Konkluzja: Komisja postanowiła wstrzymać prace nad petycją. 

Ad 3. Pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej Wanda 

Wójtowicz przedstawiła treść petycji w sprawie wyłączenia z definicji dochodu dla 

świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia zaległości czynszowych. 

Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej Olgierd Podgórski oraz senator Michał Seweryński poddali pod rozwagę komisji 

kwestię, czy realizacja postulatu zawartego w petycji będzie sprawiedliwa z punktu widzenia 

tych lokatorów, którzy mimo bardzo trudnej sytuacji materialnej nie zaprzestali 

wywiązywać się ze swoich zobowiązań czynszowych. 

Po przeprowadzeniu dyskusji, na wniosek senatora Bohdana Paszkowskiego, senatorowie 

postanowili, iż podejmą decyzję co do dalszych losów petycji po uzyskaniu dodatkowych 

informacji związanych z definiowaniem dochodu rodziny i ustalaniem uprawnień do 

świadczeń rodzinnych. 

 

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją. 

Ad 4. Pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Komunikacji Społecznej Marzena 

Krysiak przedstawiła treść petycji dotyczącej zmiany zasad podziału dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego. 



Przedstawiciel Ministerstwa Finansów Mirosław Stańczyk potwierdził stanowisko resortu 

finansów, zgodnie z którym wszelkie zmiany w zakresie dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego mogą wynikać wyłącznie ze zmian zakresu zadań i kompetencji samorządów. 

Przewodniczący komisji Michał Seweryński zauważył, że Trybunał Konstytucyjny 

rozpatrzy w najbliższym czasie sprawę wszczętą na podstawie jedenastu wniosków Koalicji 

Powiatów, dotyczących zaskarżenia przepisów o subwencji równoważącej. 

W rezultacie dyskusji komisja postanowiła zaprzestać dalszych prac nad petycją. 

 

Konkluzja: Komisja postanowiła nie podejmować prac nad petycją. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


