
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 62 

data posiedzenia: 26 maja 2021r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Dyskusja nad ustawą o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 

2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 

2014/335/UE, Euratom (druk senacki nr 391, druki sejmowe nr 1123 i 1130) oraz nad 

Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności w odniesieniu do przedmiotowego 

zakresu działania Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i  Społecznej. 

2. Sprawy różne. 

 

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.: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

podsekretarz stanu Barbara Socha ze współpracownikami, 

Ministerstwo Finansów:  

dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Patryk Łoszewski, 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  

dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ewa Flaszyńska ze współpracownikami, 

Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia: 

wiceprezes zarządu Adam Zawisny, 

Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Iwona Kozera-Rytel, Marek Jarentowski. 

 

 

Komisja zdecydowała o zmianie kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad. 

Ad 2. 
 

 
Przewodniczący komisji Jan Filip Libicki oraz senator Magdalena Kochan przekazali 

senatorom informacje o przykrościach i groźbach, z jakimi spotyka się dr Agnieszka Widera-

Wysoczańska, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Działania te związane są 

z opublikowaniem przygotowanej przez nią na zlecenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej opinii na temat opieki naprzemiennej w związku z pracami nad projektem ustawy 



 

 

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 63). Przedstawiciele środowiska ojców, którzy 

nie podzielają opinii ekspertki, zamieszczają nieprzychylne i agresywne wobec niej 

komentarze w internecie. Wysyłają również do władz Uniwersytetu Wrocławskiego 

zniesławiające ją opinie, kwestionujące jej kwalifikacje naukowe i zawodowe. 

Przewodniczący komisji Jan Filip Libicki zaproponował, aby członkowie prezydium komisji 

wystąpili w tej sprawie do marszałka Senatu z prośbą o interwencję do ministra spraw 

wewnętrznych i administracji, a także do rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła wystąpić w tej sprawie do marszałka Senatu oraz rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

 

Ad 1. 
 

 Ratyfikowana ustawa wprowadza zmiany w sposobie finansowania budżetu UE po 2020 roku. 

Zawarte w niej zostały także uregulowania dotyczące zaciągania przez Komisję Europejską 

pożyczek na finansowanie Europejskiego Instrumentu Odbudowy (tzw. Fundusz Odbudowy). 

Komisja przeprowadziła dyskusję nad ustawą z własnej inicjatywy, gdyż ustawa nie została do 

niej skierowana do rozpatrzenia. Przedmiotem dyskusji były przede wszystkim założenia i cele  

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w odniesieniu do polityki  

społecznej. Informację o tym przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Barbara Socha. Przewiduje się m.in. rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 

i żłobków; inwestycje w zakresie ekonomii społecznej oraz dodatkowe środki na rzecz 

spójności terytorialnej, tj. wsparcie miast narażonych na depopulację w zakresie tworzenia 

nowych miejsc pracy i wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.  

Informację o ustawie ratyfikacyjnej przedstawił dyrektor Departamentu Współpracy 

Międzynarodowej w Ministerstwie Finansów Patryk Łoszewski. 

Jak poinformowała dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 

i Technologii Ewa Flaszyńska, planuje się wzrost nakładów na efektywne instytucje rynku 

pracy, głównie na cyfryzację oraz inwestycje związane z pracą zdalną pracowników. Resort 

przygotowuje pakiet nowych regulacji prawnych dotyczących m.in. wspierania zatrudnienia; 

uproszczenia zatrudniania cudzoziemców, uwzględniający przekazanie powiatom 

dotychczasowych kompetencji wojewodów w zakresie wydawania cudzoziemcom pozwolenia 

na pracę, a także rozliczania umów o pracę przez niektórych pracodawców w formie 

elektronicznej. Ministerstwo chce m.in. przekształcić powiatowe urzędy pracy w centra 

wspierania zatrudnienia.  

W dyskusji wzięli udział m.in. wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia Adam 

Zawisny oraz senatorowie Jan Filip Libicki i Magdalena Kochan. 

Przewodniczący komisji Jan Filip Libicki ocenił zapowiedzi działań związanych z ratyfikacją 

ustawy i realizacją celów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwłaszcza  

w zakresie polityki rynku pracy, jako interesujące i zadeklarował gotowość współpracy komisji 

z resortami rodziny oraz rozwoju i pracy. 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


