
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 24  nr posiedzenia: 12 

Data posiedzenia: 16 lutego 2016 r. 

  

 

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

rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (druk senacki nr 46). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy (druk senacki nr 89, druki sejmowe nr 164, 210, 210-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Ustawodawczej Stanisław Gogacz. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:   senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Marek Borowski, 

Zbigniew Cichoń, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, Stanisław 

Gogacz, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Wojciech Piecha, 

Grażyna Sztark, 

 senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej: Jarosław Duda, Andrzej Kamiński, Stanisław Kogut, 

Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Antoni Szymański, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

 podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska ze 

współpracownikami, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 sekretarz stanu Patryk Jaki ze współpracownikami, 

 Biuro Rzecznika Praw Dziecka: 

 dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ewelina 

Rzeplińska-Urbanowicz, 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

 ekspert Krzysztof Czechowski, 

 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: 

 starszy radca Krzysztof Buczyński, 

 Krajowa Rada Kuratorów: 

 przewodniczący Henryk Pawlaczyk, 

 Związek Powiatów Polskich: 

 ekspert Marcin Maksymiuk, 

 Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego: 

 Rafał Bakalarczyk, 

 przedstawiciele Stowarzyszenia Opiekunów Osób 

Niepełnosprawnych „Stop Wykluczeniom”, Fundacji „Wracamy”, 

Stowarzyszenia Pomocy na rzecz Dzieci i Osób 
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Niepełnosprawnych oraz Ich Rodzin „ELF”, Fundacji Toto 

Animo, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Katarzyna 

Konieczko, Danuta Drypa. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. Projekt ustawy, wniesiony przez Komisję Ustawodawczą, ma na celu realizację wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11). Zmierza on 

do wyeliminowania przepisów, które stanowią przeszkodę dla przyznania świadczeń 

opiekuńczych w sytuacji, gdy jeden z członków danej rodziny pobiera już świadczenie 

rodzinne w związku z opieką nad inną osobą. 

Projekt ustawy omówił przedstawiciel wnioskodawcy senator Marek Borowski. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta 

Bojanowska pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt ustawy. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko wyjaśniła wątpliwości 

senatorów co do niektórych zapisów projektu ustawy i nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad projektem ustawy przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie 

projektu ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez 

poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Marka Borowskiego. 

 

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu projekt ustawy i wnoszą o jego przyjęcie bez 

poprawek (druk senacki nr 46 S). 

 

Ad 2. 

 

Ustawa ma na celu doprecyzowanie procedury umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. 

Zgodnie z zaproponowanymi uregulowaniami umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 

będzie mogło nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki 

przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawie o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra 

dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej 

będzie wynikała z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego 

życia lub zdrowia. Ponadto ustawa wprowadza zakaz umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej, wbrew woli rodziców, wyłącznie z powodu ubóstwa. 

Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele: Krajowej Rady Kuratorów, Fundacji „Wracamy”, Instytutu Polityki 

Społecznej UW. 

Senator Antoni Szymański zgłosił m.in. poprawkę zmierzającą do tego, aby umieszczanie 

dzieci w rodzinach zastępczych nie było możliwe nawet w przypadku, gdy byłoby to 

zgodne z wolą rodziców. 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie 

ustawy bez poprawek.  
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W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Antoniego Szymańskiego. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 89 A). 

 
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

 

 

 
Opracowano w BPS 


