
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 68 

data posiedzenia: 15 lipca 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 431, druki sejmowe nr 1188, 1212 i 1212-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 432, druki sejmowe nr 1018, 

1248 i 1248-A). 

3. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego w 2020 roku” (druk 

senacki nr 410). 

 

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: 

 Jacek Bury, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Stanisław Szwed ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: 

podsekretarz stanu Olga Semeniuk ze współpracownikami, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

naczelnik wydziału w Departamencie Zasiłków Eliza Okułowicz ze współpracownikami, 

Biuro Rady Dialogu Społecznego: 

dyrektor Iwona Zakrzewska, 

przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Konfederacji 

„Lewiatan”, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 

Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Jakub Zabielski, Maciej Telec. 

 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Przedstawione w ustawie zmiany w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych dotyczą m.in. 

ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek 

z o.o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, ustalania uprawnień do świadczeń 

z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty, usprawnienia dochodzenia należności przez ZUS, 

jak również funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław 

Szwed. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała m.in. poprawkę zmierzającą do kompleksowego 

uregulowania kwestii tzw. emerytur czerwcowych, tak aby przyjęte w ustawie korzystne 

rozwiązania dotyczyły również emerytów, którym w latach 2009–2019 ustalono emerytury w 

czerwcu. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Przewodniczący komisji Jan Filip Libicki zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne. 

Senator Jacek Bury oraz senator Ryszard Majer zgłosili po jednej poprawce do ustawy. 

Ponieważ poprawka senatora Ryszarda Majera, mająca na celu umożliwienie w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 dostarczania podmiotowi 

zatrudniającemu przez PFR wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK 

z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS, w opinii Biura 

Legislacyjnego wykracza poza materię rozpatrywanej ustawy, senator Magdalena Kochan 

zaproponowała przedstawienie przez komisję wraz ze sprawozdaniem wniosku o podjęcie 

inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. 

Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną ustawą. Przewodniczący komisji zaproponował 

kontynuowanie rozpatrywania ustawy na kolejnym posiedzeniu komisji w dniu 20 lipca 2021 r. 

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną ustawą. 

Ad 2. 
 

 Ustawa przewiduje przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, 

związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy, jeżeli kadencja 

tych organów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, do 

czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji 

przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż 

do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  

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

Semeniuk. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec zgłosił uwagę do ustawy i zaproponował 

odpowiednią poprawkę, którą pozytywnie zaopiniowała przedstawicielka Ministerstwa 

Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Jan Filip Libicki zgłosił poprawkę zaproponowaną przez Biuro 

Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła poprawkę senatora Jana Filipa Libickiego. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Filip Libicki. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 432 A). 



 

 

Ad 3. 
 

 Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego w 2020 roku w imieniu 

przewodniczącego RDS, wicepremiera Jarosława Gowina, przedstawiła podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk. Wskazała ona główne obszary 

tematyczne, które znalazły się w planie pracy rady na 2020 r. Były to m.in.: polityka rynku 

pracy, polityka klimatyczna i ochrona środowiska, ocena systemu ubezpieczeń społecznych 

w Polsce, funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz przegląd i ocena funkcjonowania 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i opracowanie projektu nowelizacji ustawy. W związku 

z obowiązującym w 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego ogłoszonym z powodu COVID-

19 przedmiotem prac rady była również pomoc dla przedsiębiorców, rozwiązania zawarte 

w tarczach antykryzysowych, kwestie odmrażania gospodarki oraz założenia Krajowego Planu 

Odbudowy. Ponadto rozpoczęto prace zmierzające do zawarcia trójstronnej umowy społecznej. 

Nad sprawozdaniem przeprowadzono dyskusję. W dyskusji senatorowie zwrócili uwagę m.in. 

na problem dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy oraz na udział podmiotów Skarbu 

Państwa w organizacjach reprezentujących w radzie pracodawców. 

 

Konkluzja: 

 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


