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Od uczczenia minutą ciszy zmarłej 1 

kwietnia br. posłanki Krystyny 

Pośledniej  rozpoczęło się 65. 

posiedzenie Sejmu. Ponadto 

posłowie przez aklamację przyjęli 

uchwałę w sześćsetlecie nawiązania 

polsko-tureckich stosunków 

dyplomatycznych.

W dalszej kolejności posłowie w 

drodze głosowania podjęli decyzję o 

nieuzupełnianiu porządku 

posiedzenia o dodatkowe punkty: 

pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o świadomym 

rodzicielstwie oraz informację Rady 

Ministrów na temat realizacji art. 20 

ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o 

zmianie ustawy o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych 

ustaw. Izba zdecydowała również o 

nieuzupełnianiu porządku dziennego o: informację Rady Ministrów na temat stanu infrastruktury i bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce, informację ministra 

infrastruktury i rozwoju na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce, jak również o informację szefa MSZ w sprawie trybu negocjacji, statusu prawnego oraz 

treści deklaracji ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej „Program 2020 w relacjach polsko-rosyjskich”.

Kolejnym punktem 65. posiedzenia Sejmu było rozpatrzenie w łącznej dyskusji trzech projektów: rządowego oraz poselskich, których przedmiotem są świadczenia dla 

opiekunów osób niepełnosprawnych. Pierwszy projekt zawarty w druku nr 1766 został wniesiony przez grupę posłów KP SLD. Projekt przyznaje specjalny zasiłek 

opiekuńczy osobie sprawującej opiekę nad osobą, której niepełnosprawność powstała po 25. roku życia, bez względu na dochód rodziny osoby wymagającej opieki i 

sprawującej opiekę i w przypadku gdy osoby te nie podejmują pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem stałej opieki. Projekt wpłynął do Sejmu 1 sierpnia 2013 r. 

Wnioskodawców reprezentowała posłanka Anna Bańkowska. Drugi projekt o numerze druku 1767 wniosła grupa posłów KP PIS. Projekt uchyla przepisy 

wprowadzające kwotę kryterium dochodowego, od którego można ubiegać się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wprowadza przepis, zgodnie z 

którym specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 

sprawowania stałej opieki, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nad niepełnosprawnymi członkami rodzin. Projekt wpłynął do Sejmu 17 lipca 2013 r. 

Uzasadnienie przedstawił poseł Stanisław Szwed. Trzeci rządowy projekt ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 

grudnia 2013 r. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 r., które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 r. decyzje przyznające 

opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z projektem opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali 

lub nie podjęli pracy, ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnemu, otrzymają nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go 

zarówno wstecz - za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy w życie – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z 

kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Rząd ustalił wysokość zasiłku dla opiekunów na 520 zł 

miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy zostanie on wypłacony z 

odsetkami ustawowymi. Zasiłki będą przyznawane na wniosek, który będzie musiał być złożony w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do 

złożenia wniosku zostaną o tym poinformowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od wejścia w życie projektowanej ustawy. Rząd przyjął 

projekt 25 marca 2014 r. Tego samego dnia wpłynął on do Sejmu. 26 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadnił 

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz. Izba skierowała projekty do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.  

Sejm pracował również w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Celem projektu jest ułatwienie wszystkim zainteresowanym 

dostępu do informacji i danych o pojazdach, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dotychczas były one udostępniane tylko wybranym podmiotom na 

wniosek i po wskazaniu uzasadnionego interesu. Rząd proponuje wprowadzenie e-usługi „Historia pojazdu”. Dzięki niej każda osoba zainteresowana kupnem pojazdu 

używanego zarejestrowanego w Polsce będzie mogła sprawdzić bezpłatnie w Internecie dane samochodu. Po podaniu: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru 

rejestracyjnego będzie można np. sprawdzić ilu było poprzednich właścicieli pojazdu, czy nie jest on zgłoszony jako kradziony lub wycofany z ruchu, otrzymać dane 

techniczne oraz informację o ważności ubezpieczenia OC. Dostęp do informacji pełnej – zawierającej m.in. dane o właścicielu pojazdu – będą miały, tak jak obecnie, 
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jedynie wybrane podmioty np. organy ściągania oraz na mocy proponowanej nowelizacji Biuro Ochrony Rządu. Ponadto projekt wprowadza e-usługę „Bezpieczny 

autokar”, która umożliwi – po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu służącego do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą - uzyskanie podstawowych danych 

technicznych oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC. Usługa jest skierowana do podróżujących autobusami, a szczególnie do 

rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki. Rząd przyjął projekt 4 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 7 marca 2014 r. jako pilny. 12 marca 2014 r. 

projekt został skierowany do Komisji Spraw Wewnętrznych. Pierwsze czytanie odbyło się 19 marca 2014 r. Komisja przyjęła projekt z poprawkami. Komisja 

zaproponowała m.in., aby gromadzone były także takie dane jak m.in.: numer świadectwa homologacji typu pojazdu oraz przebieg pojazdu w momencie wykonywania 

danego badania technicznego. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Marek Wójcik. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Izba przystąpi do trzeciego 

czytania projektu bez odsyłania go ponownie do Komisji Spraw Wewnętrznych.

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin było kolejnym punktem 65. 

posiedzenia Sejmu. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2013 r. stwierdzający niekonstytucyjność przepisu dotyczącego zasad wypłaty 

wstrzymanych świadczeń emerytowanym funkcjonariuszom. Chodziło o przypadki, gdy zawieszenie wypłaty wynikało z braku możliwości doręczenia emerytury z 

przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, np. w sytuacji, gdy osoba uprawniona nie podała numeru konta lub adresu korespondencyjnego. Proponowana 

nowelizacja zrównuje w tym zakresie sytuację prawną emerytów mundurowych i osób otrzymujących emerytury z systemu powszechnego. Zgodnie z projektem, 

wypłata świadczenia wstrzymana z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego ma być wznawiana od miesiąca jej zawieszenia, ale nie więcej niż za 3 lata wstecz, 

licząc od miesiąca złożenia wniosku o jej wznowienie. Nowe przepisy mają mieć także zastosowanie do wniosków już złożonych, ale jeszcze nie rozpatrzonych przez 

organ emerytalny. Rząd przyjął projekt 4 grudnia 2013 r. Do Sejmu wpłynął on 9 stycznia 2014 r. 15 stycznia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania 

w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Spraw 

Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pierwsze czytanie odbyło się 20 marca 2014 r. Komisja wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji był poseł Rajmund Miller. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Izba zajęła się w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt podnosi świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców lub 

opiekunów, którzy nie podejmują pracy bądź z niej rezygnują, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Dotyczy to opiekunów osób, u których 

niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących do 25. roku życia. Zgodnie z projektem od 1 maja 2014 r. wsparcie 

wyniesie 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, 200 zł z rządowego programu oraz 321 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, co razem da 1321 

zł. W 2015 r. będzie to 1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego i 376 zł składki (łącznie 1576 zł), a docelowo w 2016 r. 1300 zł świadczenia (kwota odpowiadająca 

prognozowanej płacy minimalnej) oraz 403 zł składki (w sumie 1703 zł). Proponowana nowelizacja wpisuje się w proces stopniowego podnoszenia pomocy finansowej 

dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Od 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. wsparcie to wynosiło 420 zł. Od 1 września 2009 r. podniesiono je do 520 zł, od 

listopada 2011 r. wzrosło ono do 620 zł. Od 1 kwietnia 2013 r. jest to kwota 820 zł (620 zł świadczenia pielęgnacyjnego i dodatkowa pomoc w wysokości 200 zł w 

ramach programu rządowego). Od świadczenia naliczane są składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Według autorów projektu aktualnie ze świadczeń 

pielęgnacyjnych korzysta ok. 104 tys. osób. Projekt wpłynął do Sejmu 26 marca 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP Platforma Obywatelska i KP Polskie Stronnictwo 

Ludowe. 27 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze czytanie miało miejsce 1 kwietnia 2014 r. 

Komisja wprowadziła poprawki doprecyzowujące. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Magdalena Kochan. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego 

czytania projekt trafi ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 

okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku było kolejnym z dokumentów, z którym zapoznał się Sejm. Dokument został opracowany przez ministra zdrowia w oparciu 

m.in. o sprawozdania instytucji państwowych, dane GUS i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakładów lecznictwa odwykowego. W 

sprawozdaniu za 2010 r. zauważono, że po podniesieniu akcyzy na alkohol w 2009 r., wyhamowały negatywne tendencje związane ze wzrostem spożycia alkoholu. Za 

najistotniejsze zadanie na kolejne lata uznano w dokumencie podnoszenie jakości działań profilaktycznych skierowanych zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych. 

W dokumencie przedstawiono także istniejące mechanizmy pomocy i działania podejmowane przez samorządy wojewódzkie i gminne oraz instytucje i urzędy centralne. 

Dokument wpłynął do Sejmu 2 grudnia 2013 r. 10 grudnia 2013 r. został skierowany do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. Komisja rozpatrzyła dokument 5 lutego 

2014 r. i wnosi o jego przyjęcie. Radę Ministrów reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz – Winnicki. Sprawozdanie komisji 

przedstawił poseł Marcin Witko. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie sprawozdania. Do głosowania nad wnioskiem posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Izba zapoznała się również z przedstawionym przez Radę Ministrów sprawozdaniem z realizacji “Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w 

Polsce” w 2012 roku. Zgodnie z dokumentem w 2012 r. na realizację Programu przeznaczono z budżetu państwa 400 tys. zł. Dodatkowe środki, łącznie 275 627,55 zł, 

przeznaczyły na ten program wojewódzkie i powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Poza tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało na ten cel 58 108 zł, a 

Ministerstwo Obrony Narodowej 127 552 zł. Rząd wskazuje m.in., że w ramach wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Handlu o Ograniczeniu Użycia 

Tytoniu Polska prowadzi politykę podatkową sprzyjającą ograniczeniu palenia tytoniu, ogranicza dostępność tanich papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł 

oraz wdraża nowoczesne metody eliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. W dokumencie znalazły się m.in. dane o prowadzonych przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną badaniach profilaktycznych, kontrolach przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową oraz korzystaniu przez pacjentów z finansowanych przez 

NFZ programów antynikotynowych. Dokument wpłynął do Sejmu 4 listopada 2013 r. 7 listopada 2013 r. został skierowany do Komisji Zdrowia. 20 marca 2014 r. komisja 

przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie dokumentu. Radę Ministrów reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz – Winnicki. 

Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Czesław Hoc. Sejm przyjął dokument.

Sejm wysłuchał także sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do 

odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego. Wniosek wpłynął do Marszałka Sejmu 9 września 2013 r. 30 września 2013 r. Marszałek Sejmu skierowała 

wniosek do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu 12 marca 2014 r. i proponuje jego przyjęcie. Sprawozdanie komisji 

przedstawiła posłanka Elżbieta Witek. Głosowanie nad wnioskiem  odbędzie się w bloku głosowań.
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Zdjęcia zamieszczone w serwisie sejm.gov.pl można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie z przywołaniem nazwiska autora.
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