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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej (416.) 

oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej (191.) 

w dniu 29 września 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (druk senacki nr 1008).



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Mieczysław 
Augustyn)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Proszę państwa, rozpoczynamy posiedzenie komisji. 

Na prośbę pana przewodniczącego Piotra Zientarskiego 
poprowadzę te obrady.

Bardzo proszę o uspokojenie rozmów.
Mamy do rozpatrzenia ustawę o zmianie ustawy o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to projekt 
będący wynikiem petycji, który przedstawiła nasza komi-
sja, a reprezentantem wnioskodawców jest pan senator 
Jan Rulewski.

Proszę o skrótowe przedstawienie projektu.
(Głos z sali: Syntetyczne.)

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Będzie ono skrótowe, ponieważ projekt jest prosty 

w swojej istocie. Rzeczywiście propozycja ustawy, któ-
ra została państwu przedstawiona, powstała w wyniku 
prac nad petycją. Zmierza ona do tego, aby opiekunom 
osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci, jak i dorosłych, 
przyznać status osoby bezrobotnej, po tym, jak umrze 
podopieczny. Przyznanie takiego statusu procentuje w po-
staci prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Autorzy petycji 
dowodzą, że osoba, która często, na ogół, przez wiele lat 
opiekowała się członkami rodziny, w wyniku utraty sta-
tusu – to jest automatyczny proces… śmierci podopiecz-
nego po prostu pozostaje bez jakichkolwiek środków do 
życia. Mało tego, jest to osoba, która – przepraszam bar-
dzo za to określenie – wyjałowiła się w trakcie procesu 
opieki, straciła część zdolności zawodowej i będzie miała 
problemy na rynku pracy. I właśnie dlatego, kierując się 
potrzebami tych osób, osób dotkniętych przez los, które 
opiekują się członkami rodziny z własnej inicjatywy, rezy-
gnując z pracy, Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji uważa ze wszech miar za konieczne podjęcie tej 
inicjatywy. Tymi sprawami zajmował się również Sejm 
w trakcie rozpatrywania… Zajmowały się tym także me-
dia. A więc prosimy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 
w tym zakresie jeszcze w trakcie tego posiedzenia Senatu, 
tak aby ustawa mogła wejść w życie jeszcze w tej kadencji 
parlamentu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Jest z nami – to jest dobra okazja, żeby pana powitać 

– pan minister Radosław Mleczko.
Witam, Panie Ministrze.
I proszę o ustosunkowanie się do tego projektu.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Radosław Mleczko:
Szanowni Panowie Przewodniczący! Szanowni 

Państwo!
Minister pracy i polityki społecznej w swojej opinii 

zawarł pozytywną ocenę zmiany w zaproponowanym 
kształcie. Pojawiła się także kwestia oceny ewentualnych 
kosztów i również w tym zakresie w konsultacji z mini-
strem finansów przygotowaliśmy ocenę, którą to przekaza-
liśmy w piśmie z końca sierpnia panu przewodniczącemu 
Zientarskiemu. Tak że chciałbym podtrzymać tę pozytywną 
opinię, którą minister pracy wyraził w piśmie skierowanym 
do komisji. Dziękuję.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Dziękuję.
Poproszę o opinię Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Biuro Legislacyjne nie zgłasza wątpliwości do tekstu 

zawartego w druku nr 1008.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Rozpoczynamy dyskusję.
Kto z państwa senatorów chciałby zabrać głos w przed-

miocie tej ustawy?
Pan senator Rulewski i pan senator Gintowt-Dzie-

wałtowski.

Senator Jan Rulewski:
Proszę Państwa, jako uczestnik obrad okrągłego stołu 

do spraw osób niepełnosprawnych, jak również uczestnik 
prac nad tą ustawą, a także z uwagi na niezadowolenie 
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– i tu oczywiście podzielam pańskie zdanie – że nie jest 
możliwe dokończenie… Dokończmy to. Będzie do czego 
wrócić w przyszłej kadencji. Takie jest stanowisko prze-
wodniczącego.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Dziękuję.
Poproszę panią mecenas o ustosunkowanie się do po-

prawek.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Rozumiem, że pan zgłasza poprawkę do art. 71 ust. 2 

pkt 8 polegającą na wykreśleniu tych wyrazów dotyczą-
cych śmierci. A jeśli chodzi o art. 72 ust. 2, co do którego 
zgłaszał pan zgłaszał poprawkę dotyczącą wysokości… Jak 
rozumiem, to jest część tego wariantu, tak? A może nie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czyli razem. A więc druga poprawka dotyczy wysoko-

ści… Chodzi o to, żeby było 80% kwoty zasiłku. To jest 
rozszerzenie zakresu…

(Senator Piotr Zientarski: A może, Panie Senatorze, 
pozostawić tylko tę pierwszą część poprawki?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Jaki jest pana ostateczny wniosek, Panie Senatorze, 

w sprawie tej poprawki?

Senator Jan Rulewski:
Tu mam uwagę do ministra. Nie ma ministra Męciny. 

Ja uważam, że nierozwiązanie tej sprawy tworzy pewne 
wątpliwości. Dlaczego? Bo prawo do zasiłku to jest jedna 
sprawa, a ustalenie wysokości zasiłku, to jest druga sprawa. 
Jak wiadomo wysokość zasiłku zależy od stażu. Jeśli my 
nie określimy warunków tego stażu, to praktycznie nie 
będzie można przyznać zasiłku. Ministerstwo w konsultacji 
z działem legislacyjnym tej sprawy nie rozstrzygnęło. Po 
prostu uznało, że jeśli następuje śmierć, to następuje rów-
nież prawo do zasiłku. Pytanie tylko do jakiej wysokości? 
Ale nie będę się tutaj upierał… Ważne jest, żeby rozszerzyć 
katalog przypadków, w których możliwe jest nadanie sta-
tusu bezrobotnego, tak żeby to było nie tylko w przypadku 
śmierci podopiecznego.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
A więc ostatecznie…
(Głos z sali: A więc ta pierwsza…)
…chodzi o tę pierwszą część.
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Może pani mecenas zacytuje, jak ona by brzmiała?

pewnej części środowisk niepełnosprawnych, chciałbym 
zgłosić poprawkę. Czego dotyczy to niezadowolenie? Otóż 
projekt tej ustawy, owszem, przyznaje świadczenie w po-
staci zasiłku dla bezrobotnych, ale tylko w przypadku, gdy 
osoba będąca podmiotem opieki umrze, co oznacza wy-
kluczenie innych przypadków, choćby takich jak choroba 
samego opiekuna uniemożliwiająca sprawowanie opieki, 
zmiana członka rodziny, który tą opieką się zajmuje, a być 
może nawet odmowa ze strony osoby, która podlega opiece, 
aby dany opiekun pełnił tę funkcję. Takich przypadków 
może być oczywiście więcej. A zatem poprawka zmierza 
do tego, aby przyznać równe prawa zarówno tym, którzy 
przechodzą w stan bezrobocia jako pracownicy, jak i tym, 
którzy są opiekunami, których domyślnie traktujemy jako 
pracowników. Chodzi o to, aby przyznać im takie same 
uprawnienia. Może pojawić się pytanie – już je uprzedzam 
– czy to nie będzie pole do swoistych nadużyć. Otóż świad-
czenia z tytułu opieki są znacznie wyższe, mają wyższą 
gwarancję… Zasiłki na ogół przyznawane są na pół roku, 
a świadczenia opiekuńcze do końca życia bądź są ograni-
czone świadectwem. I dlatego uważam tę poprawkę – jej 
wariant pierwszy, przyznający równe prawa opiekunom 
i bezrobotnym – za uzasadnioną. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gintowt-Dziewałtowski, bardzo proszę.

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Dziękuję.
Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje! Szanowni 

Państwo!
Pomijając wartość merytoryczną tekstu projektu usta-

wy… Wiemy, że projekt ustawy, przedłożenie nie podlega 
kontynuacji w kolejnej kadencji Sejmu. Jest ostatnie… 
przedostatnie posiedzeniem Senatu, Sejm ma jedno posie-
dzenie za tydzień, nie przewiduje się kolejnego.

(Głos z sali: To jest ostatnie…)
Tak, ostatnie, oczywiście.
W związku z tym mam pytanie: po co my się tym zaj-

mujemy? Przecież nie ma szansy na uchwalenie tego tekstu, 
żadnej. A więc po co to wszystko?

To jest pytanie do przewodniczącego komisji, nie do 
pana senatora reprezentującego wnioskodawców.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, takich spraw, które o wiele wcześniej  

trafiały do Sejmu i kończyły się dyskontynuacją, było wiele. 
To jest ważna inicjatywa, która powinna zakończyć bieg 
w Senacie. Uważam, że inną rangę w przyszłej kadencji 
będzie miała inicjatywa, do której się powróci, która już 
została przyjęta w Senacie, niż inicjatywa nowoutworzona. 
Zakończmy inicjatywę w Senacie z pełną świadomością 
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Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Dziękuję.
A więc decyzja jest w rękach senatorów.
Pan senator zgłosił właściwie autopoprawkę, no ale 

musimy nad nią głosować.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podnie-

sienie ręki. (15)
Kto jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (2)
Stwierdzam, że poprawka w brzmieniu zaproponowa-

nym przez pana senatora Rulewskiego została przyjęta.
Głosujemy zatem nad przyjęciem ustawy w całości 

z przyjętą poprawką.
Kto jest za jej przyjęciem? (15)
(Głos z sali: Pan senator Rulewski nie głosuje?)
Nie jest członkiem komisji.
Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał? (1)
Stwierdzam, że projekt ustawy został przyjęty.
Na mocy nowych przepisów Regulaminu Senatu se-

natorem sprawozdawcą może być senator, który prowadzi 
ustawę, nie musi być to członek komisji. Czy pan senator 
Rulewski godzi się prezentować ten projekt?

(Senator Jan Rulewski: Wypada…)
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę.
Zamykam posiedzenie komisji.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Rozumiem, że po prostu skreślamy wyrazy „jeżeli utrata 

prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą 
była sprawowana opieka”. Ma być bez tych wyrazów.

(Głos z sali: Tak jest.)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Dziękuję.
Czy ktoś z senatorów chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Czy pan minister chciałby się odnieść do tej poprawki?
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Radosław Mleczko:
Chciałbym może nie tyle się odnieść – wysłuchałem 

z zainteresowaniem argumentów, które przedstawił pan 
senator – ile podkreślić zgodnie ze swoim wstępnym wystą-
pieniem, że opinia ministra pracy do projektu była kierowa-
na do poprzedniej wersji tego projektu. Mówiłem również 
o konsultacji z ministrem finansów dotyczącej skutków 
finansowych. Nie ulega wątpliwości, że proponowany pro-
jekt będzie miał wpływ na ocenę tych skutków finansowych, 
czego oczywiście chętnie się podejmiemy, jeśli chodzi o pra-
ce… Ponieważ jednak nie mieliśmy wcześniej okazji zapo-
znać się z treścią tej poprawki, dzisiaj nie możemy określić, 
jakie to będą skutki i jakie konsekwencje. Dziękuję.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 16)
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