
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 90 

data posiedzenia: 10 grudnia 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 563, druki 

sejmowe nr 1672 i 1745). 

2. Rozpatrzenie „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r.” (druk senacki 

nr 542). 

3. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres przewodnictwa 

strony rządowej w kadencji 2020/2021” (druk senacki nr 539). 

4. Rozpatrzenie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki 

nr 575, druki sejmowe nr 1730, 1747 i 1747-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 Rodziny i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Anna Schmidt ze współpracownikami, 

minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik ze współpracownikami, 

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 

szef Jan Józef Kasprzyk ze współpracownikami, 

przedstawiciele Stowarzyszenia Wolnego Słowa, 

Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Iwona Kozera-Rytel, Danuta Drypa. 

 

 

 

Senator Jan Filip Libicki zgłosił wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktów 

porządku obrad i rozpatrzenie jako punktu czwartego ustawy o jednorazowym świadczeniu 

pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 

politycznych.  

Wobec braku głosów sprzeciwu wniosek ten został przyjęty. 



 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa rozszerza katalog przesłanek uprawniających do zwolnienia z obowiązku uiszczania 

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członków rodzin osób tam umieszczonych. 

Ustawę omówił minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

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

zaproszeni goście. 

Senator Magdalena Kochan zgłosiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Magdalena Kochan. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 563 A). 

 

Ad 2. 
 

 Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2020 przedstawiła sekretarz stanu 

w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji senatorowie zwracali uwagę m.in. na: 

sytuację osób starszych w czasie pandemii i potrzebę diagnozy ich sytuacji po długim okresie 

samoizolacji, aktywność seniorów w lokalnym wolontariacie, konieczność dezinstytucjonalizacji 

pieczy nad osobami niesamodzielnymi oraz konieczność zwiększania liczby miejsc w domach 

pomocy społecznej i ośrodkach opieki całodobowej. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła informację. 

 

Ad 3. 
 

 Informację z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres przewodnictwa strony rządowej 

przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt. 

Wskazała ona na najważniejsze kwestie, które były przedmiotem obrad Rady w czasie 

przewodnictwa strony rządowej. Były to m.in. następujące tematy: sytuacja gospodarcza kraju 

w związku z pandemią, założenia krajowego planu odbudowy i programu „Polski Ład”, 

założenia projektu ustawy budżetowej na 2022 r., propozycja wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia i stawki godzinowej oraz zwiększenie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. 

Minister Anna Schmidt poinformowała również, że w czasie przewodnictwa strony rządowej 

odbyły się spotkania z przewodniczącymi wojewódzkich rad dialogu społecznego, w czasie 

których omawiano regionalne problemy dialogu społecznego. 

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

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła informację. 

 

Ad 4. 
 

 
Ustawa wprowadza jednorazowe świadczenie pieniężne, które przysługuje z urzędu osobie, 

której do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano decyzję o potwierdzeniu statusu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. 



 

 

Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk omówił 

procedowaną ustawę i przedstawił pozytywne stanowisko w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel przedstawiła opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

Senator Magdalena Kochan zgłosiła wszystkie poprawki zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne. Ponadto zgłosiła wniosek o podjęcie zgodnie z art. 69 Regulaminu Senatu 

inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do umożliwienia stowarzyszeniom, fundacjom, 

związkom zawodowym i innym organizacjom społecznym występowania z wnioskiem 

o potwierdzenie osobie zmarłej statusu działacza opozycji antykomunistycznej oraz do 

doprecyzowania przesłanek posiadania statusu działacza opozycji antykomunistycznej. 

Senator Ryszard Majer zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja odrzuciła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i przyjęła 

wszystkie poprawki senator Magdaleny Kochan. 

Ponadto komisja przyjęła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Magdalena Kochan. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy (druk senacki nr 575 A). 

Komisja wraz ze sprawozdaniem przedstawia wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 

wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach 

(druk senacki nr 595). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


