
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 92 

data posiedzenia: 15 grudnia 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 

o pomocy społecznej. 

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o jednorazowym 

świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób 

represjonowanych z powodów politycznych. 

3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. 

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.: 

minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Konrad Miłoszewski, 

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 

dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Tomasz Lis ze współpracownikiem, 

 
Kancelaria Senatu: 

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

 

 

Ad 1. 
 

 W trakcie debaty na posiedzeniu Senatu Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

przedstawiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, a senator wnioskodawca Lidia Staroń 

przedstawiła wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy. 

W głosowaniu komisja poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Magdalena Kochan. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 563 Z). 

Ad 2. 
 

 W trakcie debaty na posiedzeniu Senatu Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

przedstawiła wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy, a senatorowie wnioskodawcy 

(Jerzy Czerwiński, Robert Mamątow, Marek Martynowski oraz Wojciech Piecha) przedstawili 

wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Przewodniczący komisji Jan Filip Libicki w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie 

wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisja nie poparła przedstawionego wniosku. 

W głosowaniu komisja poparła wszystkie przedstawione przez siebie poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Magdalena Kochan. 

Konkluzja: 

 Komisja poparła 3 poprawki do ustawy (druk senacki nr 575 Z). 

Ad 3. 
 

 W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Senatu senatorowie wnioskodawcy (Jerzy 

Czerwiński, Robert Mamątow, Marek Martynowski oraz Wojciech Piecha) przedstawili 

wniosek o odrzucenie projektu ustawy. 

W głosowaniu komisja nie poparła tego wniosku. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Magdalena Kochan. 

Konkluzja: 

 Komisja nie poparła wniosku o odrzucenie projektu ustawy i wnosi o przyjęcie przez Senat 

projektu ustawy zawartego w druku nr 595 (druk senacki nr 595 X). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


