
 

 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 97 

data posiedzenia: 8 listopada 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r.” (druk senacki nr 621). 

2. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014–2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.” (druk senacki 

nr 622). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Antoni Szymański. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mieczysław Augustyn, Jarosław Duda, Andrzej Kamiński, Stanisław Kogut, Ryszard 

Majer, Bogusława Orzechowska, Jan Rulewski, Antoni Szymański,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

podsekretarz stanu Bartosz Marczuk ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska ze współpracownikami, 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka: 

dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ewelina Rzeplińska-Rogalska, 

główny konsultant ds. prawnych Agnieszka Rękas, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

główny specjalista w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Jakub Tietz. 

 

 

Ad 1. 
 

 Sprawozdanie przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej Bartosz Marczuk. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na fakt, że 70% 

polskich gmin nie dysponuje żadnym miejscem opieki dla dzieci do lat 3. Odpowiedzią rządu 

na ten problem jest m.in. ustawa, która wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r., uelastyczniająca 

przepisy dotyczące zakładania żłobków i klubów dziecięcych, oraz znaczne zwiększenie 

w 2018 r. – ze 151 mln zł do 450 mln zł – środków przeznaczonych na realizację programu 

„Maluch plus” umożliwiającego dofinansowywanie tworzenia nowych miejsc w żłobkach. 

W dyskusji nad sprawozdaniem senatorowie zwracali uwagę m.in. na konieczność zwiększenia 

zachęt ze strony państwa dla rodziców do legalizowania pracy opiekunek, na 

indywidualizowanie przyznawanej pomocy oraz możliwość wykorzystania do opieki nad 

dziećmi pomieszczeń świetlic wiejskich. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 

Ad 2. 
 

 Sprawozdanie przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej Elżbieta Bojanowska. Omówiła ona realizację programu w jego czterech głównych 

obszarach: profilaktyki i edukacji społecznej, ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie, oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz podnoszenia 

kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W dyskusji nad sprawozdaniem senatorowie zwracali uwagę m.in. na zjawisko przemocy 

ekonomicznej oraz konieczność monitorowania poziomu przemocy wobec osób starszych 

i niesamodzielnych w związku ze zmianami demograficznymi w społeczeństwie. 

 

Konkluzja: 

 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 

 

  

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


