
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 74 

data posiedzenia: 28 września 2020 r. 
 

 
 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt 

K 38/13) dotyczącego ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (cd.). 
2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. (sygn. akt 

SK 2/17) dotyczącego ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2019 r. (sygn. akt SK 

31/16) dotyczącego ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. z o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.  

4. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o kosztach 
sądowych. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 
 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, 
Jerzy Czerwiński, Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Jan Maria 
Jackowski, Bogdan Klich, Magdalena Kochan, Marek Komorowski, Krzysztof 
Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Marek Pęk, Wojciech Piecha, 
Krzysztof Słoń, Lidia Staroń, Adam Szejnfeld, Aleksander Szwed, Barbara Zdrojewska,  

 goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
sekretarz stanu Paweł Wdówik ze współpracownikami, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 
główny specjalista z wieloosobowego stanowiska ds. legislacji Jolanta Kalicka, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 
specjalista w Zespole Prawa Karnego Marek Tarczuk, 

 Kancelaria Senatu: 
wicedyrektor Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko, 
pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Marek Jarentowski, Bożena Langner. 

 
 
 
 



 

 

Ad 1 i 2.  

 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych, tj. wyroki z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) oraz 
z dnia 26 czerwca 2019 r. (sygn. akt SK 2/17), omówiła wicedyrektor Biura Legislacyjnego 
Katarzyna Konieczko. Wskazała, iż w orzeczeniach tych poruszono kwestie: zróżnicowania 
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną 
po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania 
niepełnosprawności; ustawowego wyłączenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
w stosunku do osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, sprawujących opiekę 
nad osobą niepełnosprawną. 
Następnie wicedyrektor Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko przestawiła założenia 
jednego projektu ustawy mającego na celu wykonanie obu orzeczeń TK. 
Nad propozycją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 
przedstawiciele resortu rodziny. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Paweł Wdówik zgłosił obawy, iż projekt w zaproponowanym brzmieniu spowoduje 
znaczne obciążenie dla budżetu państwa, jak również znacznie rozszerzy krąg uprawnionych 
do świadczeń rodzinnych, co jeszcze spotęguje koszty. Nadto przedstawił założenia projektu 
ustawy dotyczącej Krajowego Centrum Orzeczniczego, która ma na nowo określić zasady 
przyznawania świadczeń. 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przygotowanie inicjatywy 
ustawodawczej. Konkretny projekt ustawy komisja przyjmie na kolejnym posiedzeniu. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej. 

Ad 3.  

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2019 r. (sygn. akt SK 31/16) dotyczący 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski. W wyroku tym 
TK pochylił się nad wątpliwościami dotyczącymi terminu początkowego wypłaty renty z tytułu 
niezdolności do pracy w sytuacji złożenia wniosku o rentę po decyzji odmownej w zakresie 
wniosku o przyznanie innego świadczenia. Skutkiem wyroku Trybunału nie jest utrata mocy 
obowiązującej art. 129 ust. 1 ustawy emerytalno-rentowej, a tylko wyeliminowanie zakresu 
tego przepisu, który został wskazany w sentencji orzeczenia jako niekonstytucyjny. Tym 
samym ZUS – przy określaniu terminu początkowego wypłaty renty z tytułu niezdolności do 
pracy – obowiązany będzie przyjąć za termin miesiąc, w którym ubezpieczony złożył wniosek 
o przyznanie innego świadczenia, a został on załatwiony odmownie z uwagi na stwierdzoną 
u ubezpieczonego niezdolność do pracy kwalifikującą do przyznania mu renty. Zdaniem  
przedstawiciela Biura Legislacyjnego Marka Jarentowskiego ewentualne wykonanie 
orzeczenia TK zależy od stwierdzenia, czy ZUS właściwie stosuje przepis art. 129 ust. 1 
ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Paweł Wdówik oraz 
Eliza Wiśniewska z resortu rodziny wskazali, iż wyrok z uwagi na swój charakter zakresowo-
interpretacyjny nie wymaga wykonania, a organy stosują zaskarżony przepis z uwzględnieniem 
wytycznych TK. 
Pomimo tych wyjaśnień przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek 
o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej w związku z rozpatrywanym wyrokiem. 
Konkretny projekt ustawy komisja przyjmie na kolejnym posiedzeniu. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 



 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  
 

Opracowano w BPS  
 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej. 

Ad 4. 
 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach 

sądowych omówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. Wskazała, iż projekt 
wychodzi naprzeciw uwagom rzecznika praw obywatelskich zgłoszonym przewodniczącemu 
Komisji Ustawodawczej w zakresie zwrotu kosztów wezwanego do stawiennictwa świadka 
zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym. Proponuje się podnieść górną granicę 
zwrotu z 4,6% do 10% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe.  
Nad propozycją Biura Legislacyjnego przeprowadzono dyskusję. W jej trakcie senator Adam 
Szejnfeld wygłosił pogląd o konieczności zlikwidowania górnych limitów zwrotu zarobku lub 
dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu.  
Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej w brzmieniu zaproponowanym przez BL. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 
Na przedstawiciela wnioskodawców wybrano senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. 

Konkluzja: 
 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych (druk senacki nr 228). 
 


