
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 88 

data posiedzenia: 23 listopada 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do 

wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (cd.) (druk 

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

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 zastępca przewodniczącego komisji Magdalena Kochan. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Magdalena Kochan, Jan Filip Libicki, 

Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Barbara Socha ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Renata Bronowska. 

 

 

Ad 1. 
 

 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. 

Komisja kontynuowała prace przerwane na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2021 r. i 

rozpatrzyła poprawki do ustawy zaproponowane przez przedstawicielkę Biura Legislacyjnego 

Renatę Bronowską oraz poprawki będące wynikiem konsultacji w tej sprawie ze stroną 

społeczną i stroną rządową. 

Nad poprawkami przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Strona rządowa opowiedziała się za wprowadzeniem 2 poprawek legislacyjnych. 

Senator Jan Filip Libicki zgłosił 13 z 14 poprawek zaproponowanych przez Biuro 

Legislacyjne. Wnioski te zgłosiła również senator Magdalena Kochan.  

Senator Ryszard Majer zgłosił 2 poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

Komisja przyjęła 9 poprawek senatorów Jana Filipa Libickiego i Magdaleny Kochan, w tym 2 

senatora Ryszarda Majera. Większość (5) to poprawki o charakterze merytorycznym, dzięki 

którym wszystkie osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe niższe niż 



 

 

świadczenia pielęgnacyjne, otrzymałyby świadczenie wyrównawcze. Pozostałe poprawki mają 

charakter legislacyjny. 

3 poprawki senatorów: Jana Filipa Libickiego i Magdaleny Kochan, których komisja nie 

przyjęła, zostały zgłoszone jako wnioski mniejszości komisji. 

Sprawozdawcą komisji, a także sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Jan Filip 

Libicki. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 9 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy (druk senacki nr 558 A). 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


