
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 49 

data posiedzenia: 10 lutego 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

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

Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 313, druki sejmowe nr 858, 884 

i 884-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym 

dla emerytów i rencistów (druk senacki nr 314, druki sejmowe nr 280, 883 i 883-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, 

 
senator: 

 Wadim Tyszkiewicz,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Paweł Wdówik ze współpracownikami, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

koordynator ds. legislacji oraz inicjowania rozwiązań prawnych w obszarze świadczeń 

długoterminowych w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Dariusz Noszczak, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 

dyrektor Biura Świadczeń Iwona Kaszuba ze współpracownikiem, 

przedstawiciele Business Centre Club, Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Joanna Borowiak, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 



 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu zwaloryzowanie w 2021 r. świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem 

waloryzacji 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Senator Ryszard Majer zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Artur Dunin zgłosił poprawkę do ustawy. 

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

Poprawka senatora Artura Dunina nie została przyjęta przez komisję, ale została zgłoszona 

jako wniosek mniejszości komisji. 

Sprawozdawcą komisji oraz mniejszości komisji będzie senator Artur Dunin. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie 

poprawki do ustawy (druk senacki nr 313 A). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa dotyczy określenia warunków nabywania prawa do dodatkowego rocznego 

świadczenia pieniężnego w 2021 r. oraz zasad jego wypłaty. 

Ustawę omówili poseł sprawozdawca Joanna Borowiak oraz sekretarz stanu w Ministerstwie 

Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, poseł 

sprawozdawca oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Senator Ryszard Majer zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Artur Dunin zgłosił 3 poprawki do ustawy. 

W wyniku głosowania komisja odrzuciła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i przyjęła 

wszystkie poprawki senatora Artura Dunina. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Artur Dunin. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy (druk senacki nr 314 A). 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


