
NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej 

Data posiedzenia:  29 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 192 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Mieczysław Augustyn.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o uprawnieniach do mienia Funduszu 

Wczasów Pracowniczych (druk senacki nr 1074, druki sejmowe 

nr 571 i 3865). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1064, druki sejmowe 

nr 3434, 3804 i 3804-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o osobach starszych (druk senacki nr 1072, 

druki sejmowe nr 3838 i 3852). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1083, druki sejmowe 

nr 3840, 3887, 3909 i 3909-A). 

5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o 

stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 

nr 1089, druki sejmowe nr 3019, 3914 i 3914-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Anna Aksamit, Mieczysław 

Augustyn, Robert Dowhan, Stanisław Kogut, Waldemar Kraska, 

Jan Filip Libicki, Robert Mamątow, Jan Michalski, Andrzej 

Pająk, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn ze 

współpracownikami, 

 Ministerstwo Skarbu Państwa:  

 sekretarz stanu Zdzisław Gawlik ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości:  

 podsekretarz stanu Monika Zbrojewska ze 

współpracownikami, 

 Ministerstwo Finansów:  

 dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Piotr 

Piłat ze współpracownikami, 

 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa:  

 starszy radca Krzysztof Buczyński, 

 Kancelaria Prezydenta RP:  

 podsekretarz stanu Wojciech Kolarski ze 
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współpracownikami, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i 

Prywatyzacji Krzysztof Pietrzykowski, 

 Związek Banków Polskich:  

 radca prawny Jolanta Kędzierska, 

 Bankowy Fundusz Gwarancyjny:  

 zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Katarzyna 

Czarnuszewicz, 

 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa: 

  radca prawny Paweł Pelc, 

 Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Funduszu 

Wczasów Pracowniczych: 

 przewodnicząca Michalina Hopej, 

 Fundusz Wczasów Pracowniczych spółka z o.o.:  

 prezes Zarządu Marek Arkusiński, 

 były doradca Prezydenta RP Henryk Wujec, 

 Sejm RP: 

 poseł sprawozdawca Michał Szczerba, 

 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”: 

 członek Prezydium Bogdan Kubiak, 

 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych: 

 radca w Wydziale Prawno-Interwencyjnym Paweł Galec, 

 Forum Związków Zawodowych: 

 szef Biura Prawnego Andrzej Jankowski, 

 organizacje pozarządowe, m.in.:   

 Fundacja Porozumienie:  

 przewodniczący Rady Maciej Manicki, 

 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 

 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 

 Sztab Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej:  

  prezes Zarządu Głównego Jerzy Płókarz, 

 Fundacja im. Stefana Batorego:  

 dyrektor Ewa Kulik-Bielińska, 

 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej: 

 doradca prezesa Włodzimierz Hausner, 

 lobbysta z Fundacji OPOR Witold Zakrzewski, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 wicedyrektor Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski, 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Mirosław Reszczyński,  

Renata Bronowska, Danuta Drypa, Jakub Zabielski. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik. 

Ustawa pozwoli ustanowić parytety udziałów w majątku spółki FWP 

reprezentatywnych organizacji związkowych. Minister rekomendował przyjęcie 

ustawy. 
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Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński nie zgłosił uwag o 

charakterze legislacyjnym.  

Przewodniczący Rady Fundacji „Porozumienie” Maciej Manicki zwrócił uwagę na 

poważne ryzyko ustanowienia udziałów organizacji związkowych. Zakwestionował 

konstytucyjność niektórych przepisów ustawy i wyraził opinię, że ustawa nie 

wykonuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ten pogląd odrzucił minister 

Zdzisław Gawlik i obecni przedstawiciele pozostałych central związkowych, którzy 

poinformowali o wstępnym porozumieniu central w sprawie udziałów. 

Senator Stanisław Kogut zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który w 

wyniku głosowania komisja przyjęła jednogłośnie.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Koguta. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1074 A). 

 

Ad 2. Ustawę, która była przedłożeniem senackim, omówił przedstawiciel Biura 

Legislacyjnego Jakub Zabielski. Poinformował o wynikach prac nad ustawą 

przebiegających równolegle w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podkreślił, 

że zmiany, które wprowadził Sejm, wymagają wprowadzenia przez Senat zmian, które 

przywróciłyby zgodność przepisów ustawy z założeniami pierwotnego projektu. 

Legislator zgłosił uwagi o charakterze legislacyjnym i zaproponował 18 poprawek w 

większości zbieżnych z poprawkami przyjętymi przez komisję budżetu. Wprowadzają 

one m.in. obowiązek banku zawiadomienia osób wskazanych w dyspozycji na 

wypadek śmierci o możliwości wypłaty określonej kwoty w przypadku powzięcia 

przez niego informacji o tym zdarzeniu, a nie w przypadku śmierci posiadacza 

rachunku; waloryzacja ma dotyczyć wyłącznie środków zdeponowanych na 

rachunkach, których umowy wygasły; zbiorczej informacji o wygasłych kontach ma 

udzielać bank, a nie centralna informacja o rachunkach. Zaproponowano wydłużenie 

okresu vacatio legis – ustawa weszłaby w życie 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem zmiany w 

ustawie o ewidencji ludności, która miałaby wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Nadto 

poprawki korelują przepisy z analogicznymi rozwiązaniami dodawanymi do dwóch 

ustaw: ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy – 

Prawo bankowe. 

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, dyrektor Piotr Piłat, poparł wszystkie 

propozycje poprawek Biura Legislacyjnego. 

Propozycje poprawek przejął senator Mieczysław Augustyn, jeden z inicjatorów 

senackiego projektu ustawy. 

Komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki jednogłośnie. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Mieczysława Augustyna. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 18 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1064 B). 

 

Ad 3. Ustawę, która była przedłożeniem komisji sejmowej, omówił przedstawiciel Sejmu 

RP, poseł sprawozdawca Michał Szczerba. Poseł rekomendował przyjęcie jej bez 

poprawek. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa, nie zgłosiła uwag do ustawy.  

W dyskusji senator Mieczysław Augustyn zwrócił uwagę na to, że ustawa nie reguluje 

całości problematyki, ale jest potrzebnym aktem ustawodawczym. Senator zgłosił 

wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty. Większość obecnych członków komisji wstrzymała się od 

głosu. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Mieczysława Augustyna. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1072 A). 
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Ad 4. Ustawę, która była przedłożeniem poselskim, omówiła zastępca dyrektora 

Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

Magdalena Chmara. 

Ustawa wydłuży o 2 miesiące okres vacatio legis, dzięki czemu nowy sposób 

obliczania zasiłków wejdzie w życie razem z wprowadzeniem świadczenia 

rodzicielskiego. Ustawa umożliwi m.in. osobom pobierającym już zasiłek chorobowy 

pobieranie zasiłku macierzyńskiego, obliczonego od dotychczasowej podstawy. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski nie zgłosił uwag o 

charakterze legislacyjnym. 

Senatorowie nie zgłosili zastrzeżeń do ustawy. 

Senator Mieczysław Augustyn zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 

który w wyniku głosowania komisja przyjęła jednogłośnie.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Pająka. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1083 A). 

 

Ad 5. Ustawę, która była przedłożeniem prezydenckim, omówił były doradca prezydenta RP 

Henryk Wujec. 

Ustawa uprości sposób zakładania nowych organizacji. Zwracano uwagę na to, że w 

Polsce, inaczej niż w większości krajów europejskich, wymóg 15 członków, którzy 

mogliby zakładać stowarzyszenia, jest ograniczeniem powstawania nowych 

stowarzyszeń. Zwracano uwagę na to, że w efekcie obniżenia progu do 7 osób ich 

większość może znaleźć się we władzach organizacji.  

Ustawa ma ograniczać udział organów administracji publicznej w postępowaniu 

rejestrowym i precyzuje ich funkcje nadzorowania późniejszej działalności organizacji 

i stowarzyszeń. Przyczyni się do zwiększenia znaczenia i siły stowarzyszeń zwykłych 

poprzez nadanie im tzw. ułomnej osobowości prawnej, która pozwoli im występować 

do wszystkich organów władzy i pozyskiwać pieniądze publiczne na działalność. 

Ustawa zwiększy możliwości przekształcania i łączenia się stowarzyszeń, np. 

stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe, bez likwidacji. 

W dyskusji wiele czasu poświęcono kwestii jednostek terenowych i zasad ich 

funkcjonowania. Ustawa – podkreślano – korzystnie porządkuje przepisy dotyczące 

oddziałów i organizacji macierzystych. Zwracano uwagę na potrzebę umożliwienia 

oddziałom przekształcenia się w odrębne stowarzyszenie. Kontrowersje budziły 

również regulacje umożliwiające wynagradzanie członków władz stowarzyszenia za 

pełnienie funkcji. Część obecnych przedstawicieli organizacji społecznych zwracała 

uwagę na to, że jest to komercjalizowanie działalności społecznej i rezygnacja z 

dotychczasowego etosu społecznej misji. Inni zwracali uwagę na to, że dotychczasowe 

przepisy w tym zakresie są anachroniczne.  

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski nie zgłosił 

zastrzeżeń do ustawy. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska zgłosiła szereg propozycji 

poprawek, które przejął senator Mieczysław Augustyn. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ustawę z 12 poprawkami. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Mieczysława Augustyna. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 12 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1089 B). 

W posiedzeniu komisji uczestniczyła osoba wykonująca działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


