
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 94 

data posiedzenia: 12 października 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (druk senacki nr 604, druki sejmowe nr 1799 i 1818). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych (druk senacki nr 605, druki sejmowe nr 1788 i 1817). 

3. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki 

nr 580). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jarosław Duda. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mieczysław Augustyn, Jarosław Duda, Andrzej Kamiński, Jan Filip Libicki, Bogusława 

Orzechowska, Jan Rulewski, Antoni Szymański,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Bartosz Marczuk ze współpracownikami, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Małgorzata Nietopiel ze 

współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa reguluje kwestię zasad i trybu przyznawania dofinansowania działalności, której celem 

jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. W związku z tym ustawa 

określa m.in.: kwoty wydatków na prewencję wypadkową w wysokości od 1% należnych 

składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych; zasady konkursu o dofinansowanie realizowanego przez prezesa 

ZUS; maksymalną wysokość dofinansowania. 

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

Marcin Zieleniecki. 



 

 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki, 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.  

Senator Antoni Szymański zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

Senator Jan Rulewski zgłosił poprawkę do ustawy. 

Komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Rulewski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy (druk senacki nr 604 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa zmierza do objęcia emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności 

do pracy osób, które nie posiadają stażu pracy wynoszącego 20/22 lat dla kobiet i 25 lat dla 

mężczyzn, gwarancją wysokości kwot świadczeń najniższych. Ustawa wprowadza rozwiązania 

zmierzające do objęcia tych emerytur gwarancją kwoty najniższego świadczenia odpowiednio 

w wysokości 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy) albo 750 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy), z wyrównaniem od 1 marca 2017 r. Ponadto wprowadzana jest regulacja 

uniemożliwiająca uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która 

osiągnęła wiek emerytalny lub pobiera emeryturę (z wyjątkiem rent z tytułu niezdolności do 

pracy z ubezpieczenia wypadkowego). 

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

Marcin Zieleniecki. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Jarosław Duda zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Antoni Szymański. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 605 A). 

Ad 3. 
 

 Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej Bartosz Marczuk. 

Nad omawianą informacją przeprowadzono dyskusję, w której zwracano uwagę m.in. na 

wzrost liczby placówek opiekuńczych, co przedstawiciele resortu tłumaczyli koniecznością 

podziału funkcjonujących do tej pory instytucji w celu dostosowania ich do wymaganej 

prawem mniejszej liczby podopiecznych. Podkreślano również konieczność intensyfikacji 

działań wszystkich służb państwowych powołanych do pracy z rodziną w celu zmniejszania 

liczby dzieci znajdujących się w pieczy instytucjonalnej. 

 

Konkluzja: 

 Komisja zapoznała się z informacją. 

 

 

 



 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


