
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 183 

data posiedzenia: 30 lipca 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji (druk senacki nr 1258, druki sejmowe nr 3603, 3676 i 3676-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego (druk senacki nr 1250, druki sejmowe nr 3524, 3638 i 3638-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk 

senacki nr 1251, druki sejmowe nr 3599 i 3639). 

Posiedzeniu przewodniczyli: 

 przewodniczący komisji Mieczysław Augustyn oraz zastępca przewodniczącego komisji 

Bogusława Orzechowska. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mieczysław Augustyn, Andrzej Kamiński, Stanisław Kogut, Jan Filip Libicki, Ryszard 

Majer, Bogusława Orzechowska, Jan Rulewski, Antoni Szymański, 

 
senator: 

 Tomasz Grodzki, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski ze współpracownikami, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

prezes Gertruda Uścińska ze współpracownikami, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 

dyrektor Biura Świadczeń Alicja Lejk-Kępka ze współpracownikami, 

przedstawiciele Business Centre Club, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowej, Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych przy parafii Św. Marii 

Magdaleny w Warszawie, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych 

"Maja", Fundacji "Instytut Rozwoju Regionalnego", Polskiego Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom z Zespołem Pradera-Williego, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Teresa Wargocka, poseł Dorota Niedziela, poseł Kornelia 

Wróblewska, 

 



 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Bożena Langner, Aldona Figura. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu określenie warunków nabywania prawa, trybu przyznawania oraz zasad 

wypłacania i finansowania świadczenia (świadczenie uzupełniające) dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Krzysztof Michałkiewicz. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami. 

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

posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawiciele strony społecznej. 

Senator Mieczysław Augustyn zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Bogusława Orzechowska zgłosiła 10 poprawek do ustawy. 

Senator Jan Rulewski zgłosił 6 poprawek do ustawy. 

W wyniku głosowania komisja odrzuciła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisja przyjęła wszystkie poprawki senator Bogusławy Orzechowskiej. 

Poprawki senatora Jana Rulewskiego nie zostały przyjęte przez komisję, ale 2 z nich zostały 

zgłoszone jako wnioski mniejszości komisji. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Bogusława Orzechowska. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Jan Rulewski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie (10) poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o wprowadzenie (2) poprawek do ustawy (druk senacki nr 1258 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa dotyczy ograniczenia skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych 

przebywających w tych placówkach, poprawy skuteczności stosowania sankcji nakładanych na 

podmioty prowadzące placówki bez zezwolenia oraz poprawy warunków pobytu osób 

przebywających w legalnie działających placówkach całodobowej opieki. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Kazimierz Kuberski. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Senator Ryszard Majer zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Majer. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1250 A). 



 

 

Ad 3. 
 

 Ustawa dotyczy rozszerzenia katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane 

przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Kazimierz Kuberski. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Senator Ryszard Majer zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Kamiński. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1251 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


