
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i

Petycji

Data posiedzenia: 7  kwietnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 261

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Stanisław Piotrowicz –przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie
podwyższenie kryterium dochodowego dla otrzymania zasiłku rodzinnego (c.d.)
(P-16/2010).

2. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami
niepełnosprawnymi (c.d.) (P-19/2010).

3. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany
zasady waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z
procentowej na kwotową (c.d.) (P-17/2010).

4. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
zwiększenie wymiaru zasiłku opiekuńczego dla osób sprawujących opiekę nad
dzieckiem niepełnosprawnym  (P-01/2011).

5. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
podniesienie renty socjalnej (P-21/2010).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Paweł Klimowicz, Stanisław Piotrowicz,
Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski oraz Jacek Swakoń,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
− podsekretarz stanu Marek Bucior,
− dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Przemysław Żółtowski,
− z-ca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew

Januszek,
− gł. specjalista w Departamencie Departamentu Ubezpieczeń Społecznych

Magdalena Skrzecz,
− dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Alina Wiśniewska,
− z-ca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Anna

Prokurat,
− Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
− wicedyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Halina

Wolińska,
− Biuro Rzecznika Praw Dziecka:
− specjalista w Departamencie Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych

Małgorzata Gmurczyk,

− przedstawiciele Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu: Danuta
Antoszkiewicz, Jolanta Krynicka i Wanda Wojtowicz.



- 2 -

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Na prośbę przewodniczącego senatora Stanisława Piotrowicza dotychczasowy przebieg prac nad

petycją przypomniała reprezentująca Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Wanda
Wojtowicz.
Senatorowie analizowali również informacje przedstawione w piśmie Minister Pracy i Polityki
Społecznej Jolanty Fedak.
Na pytania senatorów odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
minister Marek Bucior oraz dyrektor Alina Wiśniewska
Ponadto w dyskusji udział wzięli: senatorowie Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz
i Wanda Wojtowicz.
Komisja zobowiązała Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania informacji
o liczbie dzieci uprawnionych do otrzymywania świadczenia wraz z danymi
o łącznej kwocie wypłacanych świadczeń rodzinnych w przypadku podniesienia kwoty kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie np. o 50, 100, 150 zł.
Komisja postanowiła, że dalsze prace nad petycją będą kontynuowane po uzyskaniu powyższych
informacji.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 2 Na prośbę przewodniczącego dotychczasowy przebieg prac nad petycją przypomniała
reprezentująca Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Wanda Wojtowicz.
Senatorowie zapoznali się również z uwagami nadesłanymi przez Minister Pracy i Polityki
Społecznej Jolantę Fedak oraz z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny
Lipowicz.
W dyskusji udział wzięli: senator Zbigniew Romaszewski, Wanda Wójtowicz oraz minister Marek
Bucior.
Komisja postanowiła prowadzić prace nad 3 wnioskiem petycji (coroczna waloryzacja świadczenia
pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego) i podjęła decyzję o przygotowaniu projektu inicjatywy
ustawodawczej w tym zakresie.

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad petycją.

Ad. 3 Na prośbę przewodniczącego dotychczasowy przebieg prac nad petycją przypomniała
reprezentująca Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Wanda Wojtowicz.
Senatorowie zapoznali się z uwagami nadesłanymi przez Minister Pracy i Polityki Społecznej
Jolantą Fedak oraz z opinią dotyczącą propozycji zmian zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-
rentowych przygotowaną przez prof. Gertrudę Uścińską.
W dyskusji udział wzięli: senator Zbigniew Romaszewski, Wanda Wójtowicz i minister Marek
Bucior.
Senator Zbigniew Romaszewski zgłosił propozycję, aby komisja podjęła pracę nad inicjatywy
ustawodawczej mającej na celu dokonywanie corocznej waloryzacji świadczeń na podstawie
wskaźnika inflacji.
Propozycja senatora Zbigniewa Romaszewskiego nie uzyskała jednak akceptacji komisji.
Po wysłuchaniu opinii ministra M.Buciora komisja postanowiła nie prowadzić dalszych prac nad
petycją.

Konkluzja: Komisja zakończyła prace nad petycją.

Ad. 4 Petycję wniesioną przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych przedstawiła reprezentująca
Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Wanda Wojtowicz.
Wnoszący petycję postulują zwiększenie wymiaru zasiłku opiekuńczego dla osób sprawujących
opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem poprzez zniesienie bariery wieku dziecka uprawniającej
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rodzica lub opiekuna do otrzymania zasiłku opiekuńczego. Zdaniem wnoszących petycję – zasiłek
ten powinien przysługiwać w wymiarze 60 dni w skali roku bez względu na wiek dziecka, jeżeli
posiada ono orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
W dyskusji udział wzięli: senatorowie Zbigniew Romaszewski i Stanisław Piotrowicz, Wanda
Wójtowicz i minister Marek Bucior.
Po wysłuchaniu opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej komisja postanowiła nie prowadzić
dalszych prac nad petycją.

Konkluzja: Komisja zakończyła prace nad petycją.

Ad. 5 Petycję wniesioną przez Internetowe Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem możemy
więcej” przedstawiła przedstawicielka Biura Społecznej Kancelarii Senatu Jolanta Krynicka.
Zdaniem autorów petycji – państwo powinno zapewnić osobom niepełnosprawnym finansowanie
pomocy w różnych formach na poziomie zapewniającym godne życie. W tym celu – zdaniem
wnoszących – konieczne wydaje się podniesienie wysokości kwoty renty socjalnej.
W dyskusji udział wzięli: senator Zbigniew Romaszewski, minister Marek Bucior, dyrektor
Departamentu Pomocy Społecznej Anna Prekurat, senatorowie Jan Rulewski oraz Paweł
Klimowicz.
Komisja postanowiła prowadzić dalsze prace nad petycją oraz podjęła decyzję
o przygotowaniu projektu ustawy z następującymi założeniami:
− zrównaniu wysokości renty socjalnej z kwotą renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

oraz
− zwiększanie renty socjalnej o ok. 4 % przez cztery kolejne lata począwszy od 1 stycznia 2012 r.

Konkluzja: Komisja postanowiła kontynuować prace nad petycją.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


