NOTATKA
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data posiedzenia: 1 września 2015 r.
Nr posiedzenia: 162

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski.
Porządek posiedzenia: 1.

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych (druk senacki nr 1040, druki sejmowe nr 3588 i 3706).

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jerzy
Chróścikowski, Andrzej Kobiak, Marek Konopka, Ireneusz
Niewiarowski, Marian Poślednik, Grzegorz Wojciechowski,


goście, m.in.:
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk ze współpracownikami,
 Ministerstwo Finansów:
 radca ministra w Departamencie Polityki Wydatkowej Zofia
Wyżykowska-Kryczka,
 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
 główny
specjalista
w Departamencie
Ubezpieczeń
Społecznych Krzysztof Szymański,
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
 zastępca
prezesa
Janina
Pszczółkowska
ze współpracownikami,
 Sejm RP:
 poseł sprawozdawca Henryk Smolarz,
 Parlament Europejski:
 poseł Janusz Wojciechowski,
 Kancelaria Senatu:
 pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Uzasadnienie ustawy przedstawił poseł sprawozdawca Henryk Smolarz. Poinformował,
że ustawa wprowadza przepisy umożliwiające osobom uprawnionym do świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób
niepełnosprawnych dokonanie wyboru ubezpieczenia w okresie pobierania świadczeń
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Ustawa wprowadza także przepisy umożliwiające osobom pobierającym
już świadczenie pielęgnacyjne rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do
ubezpieczenia w KRUS.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
poinformował, że ustawa jest oczekiwana przez rolników, oraz zaznaczył, że rząd
popiera zawarte w ustawie rozwiązania prawne.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zgłosiła dwie uwagi doprecyzowujące przepisy
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ustawy.
Senator Przemysław Błaszczyk zgłosił jedną poprawkę precyzującą przepisy ustawy.
Senator Marek Kobiak zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
W głosowaniu komisja poparła wniosek senatora Błaszczyka o wprowadzenie poprawki
do ustawy, a wniosek senatora Marka Kobiaka poparła mniejszość komisji.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Przemysława Błaszczyka.
Wniosek mniejszości przedstawi senator Marek Konopka.
Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy, mniejszość komisji wnosi
o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1040 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

