
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej 

nr posiedzenia: 121  nr posiedzenia: 48 

data posiedzenia: 28 stycznia 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk 

senacki nr 273). 

2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym (druk senacki nr 272). 

3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy 

przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki nr 217). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, 

Jerzy Czerwiński, Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Jan Maria 

Jackowski, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Marek Komorowski, 

Małgorzata Kopiczko, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, 

Marek Pęk, Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, Lidia Staroń, Adam Szejnfeld, Kazimierz 

Michał Ujazdowski, Barbara Zdrojewska, 

 
senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej: 

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

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

 
przedstawiciele wnioskodawcy: 

 senator Robert Mamątow, 

senator Wadim Tyszkiewicz, 

 
goście, m.in.: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: 

zastępca dyrektora Departamentu Zarzadzania Systemami Katarzyna Kopytowska, 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

podsekretarz stanu Barbara Socha ze współpracownikami, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Lesław Nawacki, 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/250/273.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/250/273.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/250/272.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/200/217.pdf


 

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 

dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Tomasz Lis, 

dyrektor Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji Monika Kalinowska, 

Urząd Ochrony Danych Osobowych: 

główny specjalista w Wydziale Legislacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji 

Monika Witak-Gryciuk, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 

dyrektor Biura Świadczeń Iwona Kaszuba ze współpracownikami, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

wicedyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Ewa Nowakowska ze 

współpracownikiem, 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Marian Fałek, Bożena Langner, Mirosław Reszczyński, 

Jakub Zabielski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych omówiła przedstawicielka 

wnioskodawcy, senator Agnieszka Gorgoń-Komor. Wskazała, że celem ustawy jest 

umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez osoby uprawnione do 

otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, tj. opiekunów osób legitymujących się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 

i edukacji. Projekt przewiduje także, że pracujący opiekun otrzyma świadczenie pod 

warunkiem, iż podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie będzie utrudniało 

sprawowania opieki. Z uwagi na liczbę nadesłanych uwag i opinii do projektu przedstawicielka 

wnioskodawcy, senator Agnieszka Gorgoń-Komor, wniosła o ogłoszenie przerwy w obradach 

celem przygotowania propozycji poprawek. 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski ogłosił przerwę w obradach 

komisji nad tym punktem porządku obrad.  

Konkluzja: 

 Komisje postanowiły kontynuować prace nad projektem ustawy. 

Ad 2. 
 

 Projekt ustawy omówił przedstawiciel wnioskodawcy, senator Wadim Tyszkiewicz. Celem 

projektowanej ustawy jest uproszczenie procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem 

rodzinnego świadczenia uzupełniającego poprzez zniesienie obowiązku przedłożenia przez 

wnioskodawcę odpisów aktów urodzenia dzieci. W przypadku konieczności weryfikacji 

danych zawartych we wniosku i oświadczeniu organ rozpatrujący wniosek (ZUS, KRUS) sam 

pobierze z rejestru stanu cywilnego odpisy aktów urodzenia dzieci wnioskodawcy poprzez 

dedykowaną do tego celu usługę sieciową. W przypadku braku aktów urodzenia dzieci 

w rejestrze stanu cywilnego wyśle poprzez ePUAP wniosek do kierownika urzędu stanu 

cywilnego o wydanie odpisów z rejestru stanu cywilnego.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie miała uwag do projektu ustawy. 



 

 

Projekt ustawy nie budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przyjęcie 

projektu ustawy bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty przez komisje. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krzysztof Kwiatkowski, a Senat w dalszych pracach nad 

projektem ustawy będzie reprezentował senator Wadim Tyszkiewicz. 

Konkluzja: 

 Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu projekt ustawy i wnoszą o jego przyjęcie bez 

poprawek (druk senacki nr 272 S). 

 

Ad 3. 
 

 Projekt ustawy omówił przedstawiciel wnioskodawcy, senator Robert Mamątow. Wskazał on, 

iż projekt jest odpowiedzią na petycję skierowana do Senatu jeszcze w 2017 r. i zmierza do 

zrównania świadczeń w przypadku osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osób 

osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR oraz zwiększenia tej kwoty o 50% za 

każdy miesiąc trwania pracy przymusowej.  

Nad projektem przeprowadzono dyskusję. Dyskusja skupiła się na dwóch aspektach: terminie 

wejścia w życie projektowanych zmian oraz skutków finansowych. 

Przedstawiciel ZUS Dariusz Noszczak wskazał na konieczność przesunięcia terminu wejścia 

w życie ustawy o co najmniej 9 miesięcy z uwagi na konieczność przygotowania zmian 

w systemie informatycznym ZUS, a także brak zagwarantowania środków finansowych na 

wypłatę zwiększonych świadczeń. 

Senatorowie Krzysztof Kwiatkowski, Marek Borowski i Robert Mamątow wskazali, iż z uwagi 

na zaawansowany wiek beneficjentów ustawy należy wydłużyć termin wejścia w życie tylko 

w sposób rzeczywiście niezbędny, tak by bez zbędnej zwłoki przystąpić do wypłaty świadczeń. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński zaproponował, by ustawa weszła 

w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 

Przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Tomasz Lis wskazał 

na dysproporcję w przypadku świadczeń otrzymywanych przez deportowanych przez 

III Rzeszę i deportowanych przez ZSRR oraz brak zapewnienia środków finansowych na 

wypłatę świadczeń. Nadto, odpowiadając na pytania o stopień wykorzystania przez urząd 

przyznawanych corocznie środków budżetowych, podkreślił, iż tylko pewna część świadczeń 

jest wypłacana przez urząd (dodatki), a większość świadczeń pochodzi ze środków ZUS i jest 

wypłacana przez ten organ.  

Przewodniczący obradom senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił poprawkę dotyczącą zmiany 

terminu wejścia ustawy w życie w brzmieniu zaproponowanym przez Biuro Legislacyjne, 

a następnie wniosek o przyjęcie jednolitego tekstu projektu wraz z przyjętą poprawką.  

Komisje przyjęły oba wnioski.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jerzy Czerwiński, a Senat w dalszych pracach nad 

projektem ustawy będzie reprezentował senator Robert Mamątow. 

Konkluzja: 

 Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu projekt ustawy, wprowadziły do niego poprawkę 

i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy oraz uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 

tego projektu ustawy (druk senacki nr 217 S). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS  

 


