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Transformacja ustrojowa państwa polskiego w latach 90. 
XX wieku w istotny sposób wpłynęła na główne kierunki 
prac legislacyjnych oraz inicjatyw ustawodawczych 
podejmowanych w tym czasie przez komisję.
Dotyczyły one m.in. zatrudnienia i przeciwdziałania 
bezrobociu, organizacji reprezentujących pracodawców 
i pracowników, rozwiązywania sporów zbiorowych, 
wsparcia osób niepełnosprawnych, ochrony prawnej 
dziecka poczętego oraz kobiet w ciąży.
Dużym osiągnięciem ówczesnej komisji był projekt ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej. Uchwalenie tej ustawy 
przez parlament w 1991 r. stworzyło fundament działania 
systemu ochrony zdrowia w Polsce lat 90. Komisja 
przygotowała także projekt ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym, którego parlament jednak nie przyjął. Lata 
poprzedzające przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 
w 2004 r. to okres aktywnej pracy komisji i Senatu nad 
dostosowaniem ustawodawstwa polskiego do prawa 
europejskiego. 
W 2005 r., na podstawie inicjatywy ustawodawczej komisji, 
parlament uchwalił ustawę o ustanowieniu „Narodowego 
programu zwalczania chorób nowotworowych”. 
W latach 2005–2007 komisja skupiła się na zagadnieniach 
związanych z polityką rodzinną państwa wobec rodzin 
wielodzietnych, z instytucją obligatoryjnej mediacji 
rodzinnej, a także z samorządem pracowników socjalnych, 
z budową nowego systemu wyrównywania szans 
i wspierania osób niepełnosprawnych.

W centrum uwagi komisji stale znajdują się sprawy związane 
z ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy, a także 
zatrudnieniem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 
Komisja podjęła prace nad usprawnieniem procedur 
adopcyjnych i rodzinnych form opieki nad dzieckiem, 
co przyczyniło się do przygotowania przez rząd właściwych 
dla tej materii projektów ustaw. Komisja miała duży 
wkład w przyjęcie przez parlament ustawy rozszerzającej 
uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka, a także przyjęcie 

zmian w ustawach o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz o pożytku 
publicznym i wolontariacie. Komisja zainicjowała prace 
nad stworzeniem w Polsce nowego systemu opieki 
długoterminowej nad osobami przewlekle chorymi 
i niesamodzielnymi. Dzięki współpracy z Bankiem 
Światowym przewodniczący komisji przygotował 
wraz z ekspertami i przedstawił we wrześniu 2010 r. 
zieloną księgę będącą raportem o opiece długoterminowej 
w Polsce. Raport stanowi podstawę podjętych już prac 
nad projektem właściwej ustawy. Istotne działania 
komisji dotyczą opieki pielęgniarskiej w domach pomocy 
społecznej. Po wejściu w życie traktatu z Lizbony komisja 
współuczestniczy w opiniowaniu przez polski parlament 
dokumentów Unii Europejskiej. W 2011 r. rozpatrzyła 
opublikowaną przez Komisję Europejską zieloną księgę 
dotyczącą systemów emerytalnych w Europie.

W latach 2006–2007 Komisja Rodziny i Polityki 
Społecznej – wspólnie z Komisją Zdrowia, a także 
we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii 
w Warszawie, Międzynarodową Organizacją Pracy 
oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji – 
zorganizowała cykl seminariów i konferencji 
poświęconych tworzeniu w Polsce systemu wsparcia 
osób niepełnosprawnych. W efekcie komisje 
opracowały zasady kreowania polityki i tworzenia 
prawa w odniesieniu do osób niepełnosprawnych oraz 
rekomendacje zmian ustawowych.
Z inicjatywy komisji w 2007 r. odbyło się w Senacie 
międzyparlamentarne forum „Rodzina szansą dla 
Europy i Świata”, towarzyszące IV Światowemu 
Kongresowi Rodzin. W 2008 r. komisja zorganizowała 
dwie konferencje międzynarodowe – w których 
udział wzięli przedstawiciele rządu Republiki Federalnej 
Niemiec oraz Caritas Niemcy – poświęcone realizacji 
zasady pomocniczości. Temat kolejnej konferencji, 
zorganizowanej we współpracy z Caritas Polska 
i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a także 
z udziałem przedstawicieli Caritas Europa, był związany 
z ustanowionym na rok 2010 Europejskim Rokiem 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
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