
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 70 

data posiedzenia: 20 lipca 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk senacki nr 450, 

druki sejmowe nr 1088 i 1367). 

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

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

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: 

sekretarz stanu Iwona Michałek, 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Eliza Wiśniewska, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

koordynator ds. legislacji oraz inicjowania rozwiązań prawnych w obszarze świadczeń 

długoterminowych w Departamencie Świadczeń Emerytalno- Rentowych Dariusz Noszczak 

ze współpracownikami, 

Związek Rzemiosła Polskiego: 

wiceprezes zarządu Janusz Kowalski, 

Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy: 

przewodniczący Komisji Krajowej Przemysław Róziewicz, 

Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Jakub Zabielski, Iwona Kozera-Rytel. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa przewiduje przyznanie niektórym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy 

(wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy na 

stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności) prawa do dodatkowego urlopu 

wypoczynkowego. 

Ustawę omówił przewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników 

Państwowej Inspekcji Pracy Przemysław Róziewicz, który był inicjatorem ustawy. 



 

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Iwona Michałek przedstawiła 

pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący komisji Jan Filip Libicki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senatora Jana Filipa Libickiego. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ewa Gawęda. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 450 A). 

 

Ad 2. 
 

 Przewodniczący komisji Jan Filip Libicki zaznaczył, że dyskusja nad ustawą odbyła się na 

poprzednim posiedzeniu komisji, oraz przypomniał wszystkie zgłoszone wnioski. Ponadto 

zgłosił wniosek o podjęcie zgodnie z art. 69 Regulaminu Senatu inicjatywy ustawodawczej 

tożsamej ze zgłoszoną na poprzednim posiedzeniu komisji poprawką senatora Ryszarda 

Majera, która wykraczała poza zakres materii ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

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

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Senator Magdalena Kochan zgłosiła 9 poprawek do ustawy zmierzających m.in. do 

niezmieniania zasad obejmowania ubezpieczeniem wspólników spółek, przywrócenia 

emerytom z tzw. starego systemu możliwości osiągania zarobków bez konsekwencji 

w obniżeniu wysokości pobieranej emerytury, przywrócenia dotychczasowego stanu prawnego 

w zakresie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia oraz przyznania 

emerytom, których wysokość emerytury została ustalona w czerwcu w latach 2009–2019 

z zastosowaniem niekorzystnego sposobu waloryzacji składek oraz kapitału początkowego, 

stosownego wyrównania. 

Przedstawicielka Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Eliza Wiśniewska negatywnie 

zaopiniowała poprawki zaproponowane przez senator Magdalenę Kochan. 

Większość poprawek senator Magdaleny Kochan nie została przyjęta przez komisję, ale zostały 

one zgłoszone jako wnioski mniejszości komisji. 

Ponadto w wyniku głosowania komisja przyjęła 2 poprawki zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne, które zostały zgłoszone przez senatora Jana Filipa Libickiego, oraz poprawkę 

senator Magdaleny Kochan zmierzającą do przyznania stosownego wyrównania emerytom, 

których emerytura została ustalona w czerwcu w latach 2009–2019. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Filip Libicki. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Magdalena Kochan. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o wprowadzenie 7 poprawek do ustawy (druk senacki nr 431 A). 

Komisja wraz ze sprawozdaniem przedstawia wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 

wraz z projektem 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 460). 

  
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 



 

 

 


