
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 23 

data posiedzenia: 30 lipca 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub 

deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 

(druk senacki nr 164, druki sejmowe nr 452, 500 i 500-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 165, druki sejmowe nr 430, 499 i 499-

A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jan Filip Libicki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena 

Kochan, Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska, 

 

 
goście, m.in.: 

Kancelaria Prezydenta RP: 

sekretarz stanu Andrzej Dera ze współpracownikami,  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

podsekretarz stanu Alina Nowak ze współpracownikami, 

Ministerstwo Finansów: 

sekretarz stanu Sebastian Skuza ze współpracownikiem, 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 

dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Tomasz Lis ze współpracownikiem, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Dominik Wojtasiak, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych: 

ekspert Wydziału Polityki Społecznej Magdalena Kossakowska, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Iwona Kozera-Rytel, Maciej Telec. 

 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa przewiduje przyznanie obywatelom polskim zesłanym lub deportowanym do ZSRR 

w latach 1939–1956 świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu 

na zesłaniu lub deportacji. 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera omówił ustawę i rekomendował 

przyjęcie jej bez poprawek. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

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

przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych. 

Senator Ryszard Majer zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Filip Libicki. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 164 A). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), której celem jest 

rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym 

samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie, zapewnienie uczciwych 

warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji 

między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami 

w kraju przyjmującym. Ponadto celem wprowadzanych zmian jest zlikwidowanie barier, które 

napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji 

jej ustawowych zadań od organów skarbowych, wyłączenie kabotażu spod zastosowania 

przepisów projektowanej ustawy. Ponadto ustawa zmienia postanowienia dotyczące obliczania 

kwoty wydatków na 2021 rok. 

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

Alina Nowak. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec 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 Magdalena Kochan zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy, wskazując na wady 

legislacyjne i konstytucyjne rozpatrywanej ustawy.  

Senator Ryszard Majer zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki o charakterze legislacyjno-

porządkowym. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senator Magdaleny Kochan o odrzucenie 

ustawy. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Artur Dunin. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Ryszard Majer. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie 1 poprawki do 

ustawy (druk senacki nr 165 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 



 

 

Opracowano w BPS 

 


