
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 87 

data posiedzenia: 18 listopada 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

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

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 

nr 557, druki sejmowe nr 1675, 1679 i 1679-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do 

wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (druk 

senacki nr 558, druki sejmowe nr 1614, 1614-A, 1678 i 1678-A). 

3. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 r.” (druk senacki nr 525). 

4. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci w 2020 roku” (druk senacki nr 526). 

5. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014–2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.” (druk senacki 

nr 524).  

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, Bogusława Orzechowska, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

podsekretarz stanu Barbara Socha ze współpracownikami, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki: 

dyrektor Departamentu Turystyki Justyna Przekopiak ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii: 

zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Andrzej 

Guzowski, 

Fundacja „Dzielna Matka” Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną: 

doradca prawny Maria Czerwińska-Litwin, 

Sejm RP: 

poseł wnioskodawca Jarosław Sachajko, 



 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Jakub Zabielski, Renata Bronowska. 

 

Ad 1. 
 

 Celem ustawy jest kompleksowe uzupełnienie przepisów w zakresie rozliczeń świadczeń 

przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc 

pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-19. 

Ustawę omówili przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: podsekretarz 

stanu Barbara Socha oraz dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ewa Flaszyńska.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Podsekretarz stanu Barbara Socha zaakceptowała wszystkie zaproponowane poprawki. 

Nad ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele rządu. 

Senator Magdalena Kochan zgłosiła poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

Komisja przyjęła wszystkie poprawki senator Magdaleny Kochan. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ewa Gawęda. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 11 poprawek do ustawy (druk senacki nr 557 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania 

i finansowania świadczenia wyrównawczego dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę 

z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. 

Ustawę, która była inicjatywą poselską, omówił poseł wnioskodawca Jarosław Sachajko, który 

podkreślił, że dzięki ustawie wysokość świadczenia emerytalnego-rentowego osób 

sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem nie będzie niższa niż wysokość 

świadczenia pielęgnacyjnego. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha przedstawiła 

pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie i postulowała przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska przedstawiła opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

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

przedstawicielka Fundacji „Dzielna Matka” Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością 

Sprzężoną, prawnik Maria Czerwińska-Litwin. Jej zdaniem ustawa pomija niektóre kategorie 

rodziców, którzy opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, dlatego katalog beneficjentów 

ustawy należy rozszerzyć. Podobne stanowisko zajęli przewodniczący obradom senator Jan 

Filip Libicki oraz senator Magdalena Kochan, która przypomniała, że ustawa nie obejmuje 

rodziców opiekujących się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. 

W związku z zaproponowanymi przez Biuro Legislacyjne poprawkami i potrzebą dalszych 

konsultacji w tej sprawie przewodniczący obradom senator Jan Filip Libicki zdecydował 

o kontynuowaniu prac nad ustawą w dniu 23 listopada br. 

Konkluzja: 

 Komisja będzie kontynuować prace nad  ustawą. 

 



 

 

Ad 3. 
 

 Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

w 2020 r. przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 

Barbara Socha, która zwróciła uwagę na systematyczny wzrost liczby nowych miejsc 

w żłobkach i wzrost środków na utrzymanie miejsc istniejących. 

Nad informacją przeprowadzono krótką dyskusję. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła informację. 

Ad 4. 
 

 Sprawozdanie z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 r. 

przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha. 

W 2020 r. z programu „Rodzina 500+” korzystało ok. 6 milionów 530 tysięcy dzieci. Nastąpił 

wzrost o 1 pkt procentowy ubóstwa skrajnego, które jest mierzone poziomem wydatków. Na 

ten wzrost miał wpływ okres pandemii. Ubóstwo relatywne spadło o 1 pkt procentowy, zaś 

ubóstwo ustawowe pozostało bez zmian na poziomie 9%. Świadczenia „500+” nie wpłynęły na 

pogorszenie pozycji kobiet na rynku pracy. Dzietność w latach 2016–2020, pomimo trudnej 

sytuacji demograficznej, była wyższa od prognozowanej przez GUS w roku 2014. 

Nad informacją nie przeprowadzono dyskusji. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła informację. 

Ad 5. 
 

 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014–2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przedstawiła podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha.  

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele ministerstwa. Poruszano m.in. kwestie: spadku w 2020 r. liczby rejestrowanych 

przypadków przemocy w ramach procedury „Niebieska Karta”; przebiegu zleconej przez resort 

rodziny kampanii społecznej i jej finansowania w 2020 r. oraz wpływu pandemii i społecznej 

izolacji na wzrost poziomu przemocy w rodzinie. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła informację. 

 

 

  
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


