
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 36 

data posiedzenia: 20 listopada 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej 

w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję 

Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. (druk senacki nr 243, druki sejmowe nr 459 

i 592). 

2. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r.” (druk senacki nr 230). 

3. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci w 2019 roku” (druk senacki nr 231). 

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, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury: 

sekretarz stanu Marek Gróbarczyk ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: 

podsekretarz stanu Olga Semeniuk ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

podsekretarz stanu Barbara Socha ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego Konrad Marciniak, 

przedstawiciel Business Centre Club, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa dotyczy zapewnienia ciągłości obowiązywania marynarskiej umowy o pracę podczas 

przetrzymywania marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na 

statki, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta, lub czy strona 

umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub jej wypowiedzeniu. 

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Olga 

Semeniuk. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Jan Filip Libicki zgłosił wniosek o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Filip Libicki. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 243 A). 

Ad 2. 
 

 Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

w 2019 r. przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 

Barbara Socha. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele ministerstwa. W dyskusji senatorowie pozytywnie odnieśli się do działań, które 

wspierają rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi i ułatwiają kobietom powrót na rynek 

pracy. Zwracano również uwagę na konieczność rozwijania szerszej gamy form opieki nad 

dziećmi do lat 3 i umożliwiania kobietom elastycznych form zatrudnienia. Podniesiono 

również kwestię wprowadzenia mechanizmów uniemożliwiających podmiotom korzystającym 

z programu „Maluch+” na dofinansowanie miejsc w żłobkach podnoszenie opłat dla rodziców 

oraz kwestię uproszczenia procedur związanych ze sprawozdawczością. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła informację. 

 

Ad 3. 
 

 Sprawozdanie z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r. 

przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele ministerstwa. W dyskusji senatorowie postulowali wprowadzenie rozwiązań, 

które umożliwiałyby gromadzenie środków ze świadczenia wychowawczego na 

usamodzielnienie dla dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej. Ponadto poruszono 

kwestię konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań, które przyczyniałyby się do 

podnoszenia wskaźnika dzietności. Wiceminister Barbara Socha zapowiedziała, że będą one 

wkrótce przedstawione w opracowywanej przez rząd strategii demograficznej.  

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła informację. 

 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 



 

 

 


