
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 21 

data posiedzenia: 30 czerwca 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk senacki nr 151, druki sejmowe 

nr 422, 423 i 429). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (druk senacki nr 149, druki sejmowe nr 283, 418, 419 i 419-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jan Filip Libicki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Artur Dunin, Ewa Gawęda, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena Kochan, Jan Filip 

Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska, 

 
senator: 

 Marek Borowski, 

 
goście, m.in.: 

Kancelaria Prezydenta RP: 

zastępca szefa Paweł Mucha, 

podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rozwoju: 

sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Stanisław Szwed ze współpracownikami, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Dominik Wojtasiak ze współpracownikami, 

Polska Organizacja Turystyczna: 

prezes Robert Andrzejczyk ze współpracownikami, 

przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Miast 

Polskich, 

Sejm RP: 

poseł Artur Łącki, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Piotr Magda, Marek Jarentowski. 

 



 

 

 

Ad 1. 
 

 Uchwalona ustawa dotyczy wsparcia polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej 

w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Wsparcie to polega na przyznaniu wskazanym w ustawie osobom świadczenia w formie tzw. 

bonu turystycznego o wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie 

usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju. Osobom 

wychowującym dzieci niepełnosprawne będzie ponadto przysługiwało dodatkowe świadczenie 

w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko. 

Ustawę omówił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Magda przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 

z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Rozwoju, 

Polskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich 

RP. 

Senator Ryszard Majer zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Marek Borowski zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne oraz 

9 własnych poprawek zmierzających do rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy 

o emerytów i rencistów. 

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

Komisja przyjęła wszystkie poprawki senatora Marka Borowskiego rekomendowane przez 

Biuro Legislacyjne. 

Poprawki senatora Marka Borowskiego zmierzające do rozszerzenia zakresu podmiotowego 

ustawy nie zostały przyjęte przez komisję, ale zostały zgłoszone jako wnioski mniejszości 

komisji. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Majer. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Artur Dunin. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 55 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o wprowadzenie 9 poprawek do ustawy (druk senacki nr 151 A). 

 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu przywrócenie większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, 

którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej 

emerytury pomniejszą emeryturę powszechną (w większości przypadków dotyczy to kobiet 

urodzonych w 1953 r.). 

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

Szwed. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

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. 

Senator Marek Borowski zgłosił poprawki tożsame z poprawkami zaproponowanymi przez 

Biuro Legislacyjne oraz poprawkę przewidującą, że ponowne ustalenie wysokości emerytury 

nastąpi po 3 miesiącach od wejścia w życie ustawy. 

Żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów. 

Poprawki senatora Marka Borowskiego zostały zgłoszone jako wnioski mniejszości komisji. 



 

 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Magdalena Kochan. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Artur Dunin. 

Konkluzja: 

 Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości 

głosów, i przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji 

(druk senacki nr 149A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


