
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 

Nr posiedzenia: 416  Nr posiedzenia: 191 

Data posiedzenia:  29 września 2015 r. 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

Mieczysław Augustyn. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk senacki nr 1008). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:   senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Grzegorz Czelej, 

Witold Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Jurcewicz, Izabela Kloc, 

Andrzej Matusiewicz, Bohdan Paszkowski, Leszek Piechota, Andrzej 

Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski, 

 senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej: Anna Aksamit, Mieczysław Augustyn, Robert Dowhan, 

Stanisław Kogut, Waldemar Kraska, Jan Filip Libicki, Robert 

Mamątow, Jan Michalski, Andrzej Pająk, 

 senator wnioskodawca Jan Rulewski, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 podsekretarz stanu Radosław Mleczko ze współpracownikami, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. Projekt ustawy omówił przedstawiciel wnioskodawców senator Jan Rulewski. Projekt 

stanowi realizację petycji wniesionej do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji i ma na celu przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania 

osobistej opieki sprawowanej nad osobą niepełnosprawną. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko poparł 

przedłożony projekt. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała uwag do projektu. 

W trakcie dyskusji senator Witold Gintowt-Dziewałtowski pytał o celowość procedowania 

projektu ustawy w sytuacji, w której do zakończenia kadencji zostało jeszcze jedno 

posiedzenie Sejmu. Senator Rulewski zaproponował wprowadzenie poprawki 

rozszerzającej zakres uregulowań projektu poprzez rezygnację z określania powodu utraty 

świadczeń dla opiekunów. 

Pytany o stanowisko dotyczące poprawek przedstawiciel resortu pracy wyjaśnił, że 

ministerstwo podtrzymuje pozytywną opinię do projektu ustawy, jednak nie może ad hoc 
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odnieść się do składanych na posiedzeniu poprawek o tak zasadniczym charakterze bez 

konsultacji z ministerstwem finansów. 

Projekt ustawy nie budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Komisje przyjęły poprawkę senatora Jana Rulewskiego. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senator Grażynę Sztark. 

 

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu projekt ustawy, wprowadziły do niego 

poprawkę i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy oraz uchwały w sprawie 

wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy (druk senacki nr 1008 S). 

 
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

 

 
Opracowano w BPS 

 


