
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 85 

data posiedzenia: 11 lipca 2017 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535, druki sejmowe nr 1494, 1595  

i 1595-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(druk senacki nr 546, druki sejmowe nr 1605 i 1640). 

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, Antoni Szymański,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Stanisław Szwed ze współpracownikami, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Adam Knych, 

Urząd do Spraw Cudzoziemców: 

zastępca dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu Michał Błeszyński, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Maciej Telec, Bożena Langner. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu wykonanie prawa UE poprzez wprowadzenie nowego rodzaju zezwolenia 

na pracę dla cudzoziemców, tj. zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenia te będą wydawane 

na pracę w sektorze turystycznym, ogrodnictwie i rolnictwie przez starostę na okres do 

9 miesięcy w roku kalendarzowym. Ponadto ustawa zmienia obecnie funkcjonującą instytucję 

oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, określa szczególną 

procedurę wydawania takich zezwoleń dla cudzoziemców przebywających za granicą, 

wprowadza nowe przesłanki odmowy udzielania zezwoleń na pracę oraz tworzy rejestr pracy 

cudzoziemców, czyli spis zezwoleń i oświadczeń wydanych przez organy państwa. 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/8624/druk/535.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/478D547066BB8DD0C1258108002D8610/%24File/1494.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/27BEEE30926E5029C125813D002B5FC8/%24File/1595.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F99954EA2CD00642C1258146005586DF/%24File/1595-A.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/8E991961E1CC12E8C12581380036C159/%24File/1605.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/63A472F4368517BEC12581450062CB69/%24File/1640.pdf


 

 

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

Stanisław Szwed. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 

z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Sekretarz stanu Stanisław Szwed poparł wszystkie propozycje poprawek. 

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

Szymański, Mieczysław Augustyn i Jarosław Duda oraz przedstawiciele Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Senator Antoni Szymański zgłosił wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy. Wnioski 

poparli senatorowie Mieczysław Augustyn i Jarosław Duda. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszone poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Antoni Szymański. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 6 poprawek do ustawy (druk senacki nr 535 B). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy 

w przypadku niewypłacalności pracodawcy z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy 

i wszelkich świadczeń przysługujących im z tego tytułu. Dla osiągnięcia tego celu 

zdefiniowane zostało w sposób bardziej szczegółowy pojęcie faktycznego zaprzestania 

działalności, przez doprecyzowanie przypadków, w których możliwa będzie wypłata zaliczek 

na poczet przyszłych świadczeń pracowniczych. 

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

Stanisław Szwed. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała 1 poprawkę o charakterze legislacyjnym. 

Sekretarz stanu Stanisław Szwed poparł propozycję poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie 

Mieczysław Augustyn i Jarosław Duda oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej. 

Senator Jarosław Duda zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy.  

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Bogusława Orzechowska. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 1 poprawki do ustawy (druk senacki nr 546 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


