
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 84 

data posiedzenia: 22 czerwca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za 

życiem” (druk senacki nr 532, druki sejmowe nr 1638, 1642 i 1642-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jarosław Duda. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mieczysław Augustyn, Jarosław Duda, Andrzej Kamiński, Stanisław Kogut, Jan Filip 

Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Jan Rulewski, Krzysztof Słoń, Antoni 

Szymański,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz ze współpracownikami, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Joanna Wilewska, 

zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Katarzyna Szłyk, 

Ministerstwo Zdrowia: 

dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Anna Widarska, 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną: 

prezes Monika Zima-Parjaszewska, 

Stowarzyszenie „Kolomotywa”: 

prezes Adam Zawisny, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa realizuje kolejny etap działań wskazanych w programie kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za życiem”. Zmiany ustaw obejmują m.in. pomoc uczennicom w ciąży; utworzenie 

ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; rozwój sieci mieszkań chronionych, które są formą 

pomocy społecznej przygotowującą osoby w nich przebywające, pod opieką specjalistów, do 

prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu; 

wprowadzenie ułatwień powrotu na rynek pracy opiekunom dzieci niepełnosprawnych. 



 

 

Ponadto ustawa wprowadza szczególny rodzaj programu polityki zdrowotnej, dedykowany 

wyłącznie wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Krzysztof Michałkiewicz. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa przedstawiła uwagi do ustawy, do 

których odnieśli się przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Stowarzyszenia „Kolomotywa”. 

Senator Stanisław Kogut w imieniu swoim oraz senatora Krzysztofa Słonia zgłosił wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Antoni Szymański. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 532 A). 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


