
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 101 

data posiedzenia: 4 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 662, druki sejmowe nr 1779, 1884 i 1884-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 663, druki sejmowe nr 1974, 2004 i 2004-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jarosław Duda. 

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 Marcin Zieleniecki ze współpracownikami, 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Leszek Skiba ze współpracownikami, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

wicedyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Dariusz Noszczak, 

wicedyrektor Departamentu Rozwoju Usług IT Dorota Podgórska, 

przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowej Rady Spółdzielczej, Business 

Centre Club, Konfederacji „Lewiatan”, Pracodawców RP, Związku Powiatów Polskich, 

Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku 

Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Izby Gospodarki Elektronicznej, 

Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Bożena Langner. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa przewiduje rozszerzenie katalogu osób, które będą mogły zakładać i przystąpić do 

spółdzielni socjalnej w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni, 

o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy 

zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych. Ponadto nowelizacja ma na celu ułatwienie 

zakładania spółdzielni przez zmniejszenie liczby założycieli z 5 osób do 3 oraz wprowadzenie 

nowego profilu spółdzielni socjalnej o tzw. charakterze usługowym. 



 

 

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

Marcin Zieleniecki. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

i nie zgłosiła zastrzeżeń do ustawy. 

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

Szymański, Mieczysław Augustyn, Bogusława Orzechowska, Stanisław Kogut, Jan Rulewski 

i Ryszard Majer oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

i Krajowej Rady Spółdzielczej. 

Senatorowie Bogusława Orzechowska oraz Stanisław Kogut zgłosili wnioski o wprowadzenie 

poprawek do ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senator Bogusławy Orzechowskiej, 

a odrzuciła wniosek senatora Stanisława Koguta. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Mieczysław Augustyn. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 1 poprawki do ustawy (druk senacki nr 662 A). 

Ad 2. 
 

 W regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe począwszy od 2018 r. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą 

odprowadzane od całości przychodu, analogicznie jak w przypadkach ubezpieczenia 

chorobowego i wypadkowego. Zasada ta ma zostać wprowadzona również w odniesieniu do 

składek płaconych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych 

na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ustawa dostosowuje również brzmienie przepisów 

dotyczących przekazywania składek do ZUS, w przypadku nienabycia prawa do emerytury lub 

renty z zaopatrzenia przez funkcjonariuszy służb mundurowych. 

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 zgłosiła zastrzeżenia do krótkiego okresu vacatio legis. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos m.in. senatorowie 

Antoni Szymański, Mieczysław Augustyn, Jan Rulewski i Stanisław Kogut, podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki oraz przedstawiciele 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Business Centre Club, Konfederacji „Lewiatan”, 

Pracodawców RP, Związku Powiatów Polskich, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, 

Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB 

Polska, Izby Gospodarki Elektronicznej, Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. 

Przedstawiciele tych organizacji apelowali o nieprzyjmowanie ustawy. 

Senator Jan Rulewski zwrócił uwagę na brak konsultacji społecznych nad projektem 

omawianej ustawy i zgłosił wniosek o odroczenie rozpatrywania jej przez komisję do czasu 

otrzymania opinii Rady Dialogu Społecznego. 

Komisja odrzuciła ten wniosek w głosowaniu. 

Senatorowie Mieczysław Augustyn oraz Stanisław Kogut zgłosili wnioski o wprowadzenie 

poprawek do ustawy, zmierzające do wydłużenia vacatio legis ustawy o jeden rok, w taki 

sposób, aby weszła ona w życie od 1 stycznia 2019 r.  

Podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki poparł propozycję wydłużenia okresu vacatio legis. 

Ponadto senator Mieczysław Augustyn zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. 

Wniosek ten został odrzucony przez komisję. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wnioski zgłoszone przez senatorów Mieczysława 

Augustyna oraz Stanisława Koguta. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Antoni Szymański. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 663 A).  

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


