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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o pomocy społecznej.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jarosław 
Duda)

Przewodniczący Jarosław Duda:
Szanowni Państwo, dzień dobry.
W czasie drugiego czytania do ustawy o zmianie ustawy 

o pomocy społecznej został zgłoszony wniosek legisla-
cyjny. Przypomnę jednak, że na posiedzeniu komisji ten 
wniosek był już omawiany.

Najpierw muszę zwrócić się do państwa z pytaniem 
o wniosek dalej idący, a mianowicie wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

A może państwo sobie życzą, żeby pan senator jednak 
przedstawił swoje poprawki do ustawy?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wszystko jest jasne, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę bardzo.

Senator Antoni Szymański:
Ja bym chciał tylko zapytać panią minister o zdanie 

w tej sprawie nie tylko w kontekście tych 3 artykułów, 
które wprowadzamy do ustawy jako zmienione… Co by 
to znaczyło dla całego systemu, gdybyśmy tego rodzaju 
poprawkę przyjęli?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska:
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Przewodniczący!
Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie 

odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecz-
nej jest od wielu lat zadaniem własnym samorządu tery-
torialnego. Wprowadzenie dzisiaj do systemu odpłatności 
z budżetu państwa zaczęłoby odwracać cały system. My 
byśmy dzisiaj wyjęli tę taką cegiełkę z tego systemu, co 
mogłoby spowodować kolejne lawiny, odwrócenie tego 
systemu. W związku z tym zarówno Komisja Wspólna 
Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i samorządy – bo 
to było na wniosek samorządów – zwracały się o danie 
samorządom możliwości zwalniania kombatantów z od-
płatności za dom pomocy społecznej, czyli z tych 70%, 
które ponosi kombatant. I my tą ustawą tę możliwość sa-
morządom dajemy.

Przewodniczący Jarosław Duda:
Dyskusja się odbyła, więc dziękuję pani minister, bo 

już dosyć dużo o tym rozmawialiśmy.
Zatem przystąpmy do rozstrzygnięć.
Chciałbym zapytać panią i panów senatorów, członków 

komisji… poddać pod głosowanie wniosek najdalej idący, 
czyli o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Zatem kto jest za tym, aby ta ustawa została przyjęta 
bez poprawek? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję. Zatem rozstrzygnęliśmy kwestię.
Pan przewodniczący Szymański jest… Oczywiście jest 

jeszcze kwestia senatora sprawozdawcy. Jest nim, o ile 
pamiętam, pan senator…

(Głos z sali: Szymański.)
…Szymański, pan przewodniczący Szymański. I oczy-

wiście dziękujemy, że pan dalej będzie nas reprezentował.
Głos w ramach spraw różnych zabierze jeszcze pan 

przewodniczący Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Chodzi o konkurs „List do Taty”. Chciałbym poprosić 
sekretarza komisji, pana Sławomira Legata, o kilka słów 
w kwestiach organizacyjnych, o to, żeby nam przedstawił, 
jak teraz powinniśmy działać. Bo wiem, że na następnym 
posiedzeniu Senatu będzie zarządzona przerwa i będzie 
uroczystość związana właśnie z tym konkursem.

Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej 
Sławomir Legat:
Przypominam, że osiemnastego będzie uroczyste roz-

strzygnięcie. Marszałek Senatu ogłosi przerwę w obra-
dach i o 12.00 ta uroczystość się rozpocznie w sali nr 217. 
Będzie trwała godzinę, około godziny. Dokładną infor-
mację dla uczestników i ich opiekunów, a więc laureatów 
okręgowych, wyślemy jeszcze w tym tygodniu. To będzie 
dokładny program, wszyscy zostaną powiadomieni, cze-
go dzieci mogą się spodziewać. No, musimy poczekać 
do rozstrzygnięcia, nie mogę na razie powiedzieć, kto 
zwyciężył.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 15)
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My tę informację przygotowaną dla pracowników biur 
prześlemy. Tak że nie będzie problemów.

Przewodniczący Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie panu sekretarzowi, 

a państwu za udział w posiedzeniu komisji.
Zamykam posiedzenie.
Dziękuję.

Tak, tak. To zgodnie z regulaminem. Przypominam, że 
senator z okręgu, w którym był przeprowadzony konkurs, 
na własny koszt przywozi uczestników do Warszawy czy 
finansuje przejazd dziecka i opiekuna. Jeśli chodzi o roz-
liczenie, to państwo pokrywacie te koszty ze środków, 
które macie przeznaczone na prowadzenie biura. Ale te 
informacje jeszcze prześlemy, ponieważ były pytania ze 
strony dyrektorów, pracowników biur o to, jak to rozliczyć.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 20)
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