
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. Druk nr 1055 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 14 grudnia 2010 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
niektórych innych ustaw,  

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22. 

 
 

 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Rodziny i Polityki Społecznej 
 (-) Mariusz Witczak  (-) Mieczysław Augustyn 

 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 

 

 

1)  w art. 1 po pkt 8 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 18m pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa 

pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i 

pracy tymczasowej, w okresie dwóch kolejnych lat, 

stwierdzonego na podstawie informacji, o której mowa w art. 

19f;";"; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  w art. 1 po pkt 8 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 18m pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

"5) naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji 

zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 2 i 3, art. 19b-19d oraz 

art. 85 ust. 2-5; 

 6) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, 

naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia 

określonych w art. 19 pkt 1, art. 19a i art. 19e-19h;";"; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 3 i 14 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 15. 

 

3)  w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których 

mowa w art. 121-121b;";"; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

4)  w art. 1 w pkt 10, w pkt 3 wyrazy "w przepisach" zastępuje się 

wyrazami "w ustawie"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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5)  w art. 1 w pkt 12 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 2b skreśla się wyrazy 

"w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

6)  w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 5f skreśla się wyrazy "albo jest objęty 

postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy"; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 

7)  w art. 1 w pkt 20 w lit. a wyrazy "zdanie wspólne" zastępuje się 

wyrazami "część wspólna wyliczenia"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 8 i 11 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 21, w pkt 6 wyrazy "wydarzeniu organizowanym" 

zastępuje się wyrazami "targach pracy i giełdach pracy 

organizowanych"; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w pkt 1a wyrazy "zwanych producentem 

rolnym" zastępuje się wyrazami "zwanych dalej "producentem 

rolnym""; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 1 w pkt 22 w lit. f, w ust. 5b wyrazy "za przestępstwa" zastępuje 

się wyrazami "za przestępstwo"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

11)  w art. 1 w pkt 23, w art. 48a: 

a) w ust. 1 wyrazy "w wydarzeniu jakie jest" zastępuje się wyrazami 

"w targach pracy i giełdach pracy jakie są", 

b) w ust. 2 wyrazy "wydarzenia, o którym" zastępuje się wyrazami 

"targów i giełd, o których"; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  w art. 1 w pkt 32 w lit. a: 

a) po wyrazach "w ust. 1 w pkt 2" dodaje się dwukropek, 

b) pozostałą treść oznacza się jako tiret pierwsze, 

c) dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

" - lit. c otrzymuje brzmienie: 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 
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"c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub 

umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do 

których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych 

umów, przy czym podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota 

co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w 

przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 

104b ust. 2,","; 

 

13)  w art. 1 w pkt 51 w lit. c, w ust. 5 w pkt 3 wyraz "ukończy" zastępuje 

się wyrazem "ukończył"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

14)  w art. 1 pkt 57 otrzymuje brzmienie: 

"57) po art. 121 dodaje się art. 121a i art. 121b w brzmieniu: 

"Art. 121a. Kto od osoby kierowanej do podmiotu w celu 

nabywania umiejętności praktycznych, w 

szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, 

praktyki lub stażu zawodowego, niebędących 

zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, pobiera 

dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art. 85 ust. 

2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 

zł. 

Art. 121b. Kto kierując osobę za granicę do podmiotu 

zagranicznego w celu nabywania umiejętności 

praktycznych, w szczególności odbycia praktyki 

absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, 

niebędących zatrudnieniem lub inną pracą 

zarobkową, nie zawiera z tą osobą umowy, o której 

mowa w art. 85 ust. 2, podlega karze grzywny nie 

niższej niż 4.000 zł.";"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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15)  w art. 1 pkt 57 otrzymuje brzmienie: 

"57) po art. 121 dodaje się art. 121a i art. 121b w brzmieniu: 

"Art. 121a. Kto od osób kierowanych do podmiotów w celu 

nabywania umiejętności praktycznych, w 

szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, 

praktyki lub stażu zawodowego, niebędących 

zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, pobiera 

dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art. 85 ust. 2 

pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł. 

Art. 121b. Kto kierując osoby za granicę do podmiotów 

zagranicznych w celu nabywania umiejętności 

praktycznych, w szczególności odbycia praktyki 

absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, 

niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, 

nie zawiera z nimi umowy, o której mowa w art. 85 

ust. 2, podlega karze grzywny nie niższej niż 

4.000 zł.";"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
 

16)  w art. 2: 

a) po wyrazach "pkt 102" dodaje się wyrazy "średnik zastępuje się 

przecinkiem i", 

b) w lit. f wyrazy "na egzamin." zastępuje się wyrazami 

"na egzamin;"; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

17)  w art. 6 w pkt 1 w lit.b : 

a) wyrazy "dodaje się" zastępuje się wyrazami "w lit. e średnik 

zastępuje się przecinkiem i dodaje się", 

b) w lit. f wyrazy "(z późn. zm.)." zastępuje się wyrazami "(z późn. 

zm.);"; 

 

 

 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 18 i 22 należy głosować łącznie. 

 

18)  w art. 7: 

a) wyrazy "ust. 2 otrzymuje brzmienie" zastępuje się wyrazami 

"dodaje się ust. 3 w brzmieniu", 

b) w ust. 2 wyrazy "Do dnia 31 grudnia 2011 r." zastępuje się 

wyrazami "Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.", 

c) ust. 2 oznacza się jako ust. 3; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 19 i 20 należy głosować łącznie. 

 

19)  w art. 8, w ust. 5 wyrazy "składek na Fundusz Pracy" zastępuje się 

wyrazami "należności Funduszu Pracy z tytułu składek na ten 

Fundusz"; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

20)  w art. 9 wyrazy "składek na Fundusz Pracy" zastępuje się wyrazami 

"należności Funduszu Pracy z tytułu składek na ten Fundusz"; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

21)  w art. 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-

5 w brzmieniu: 

"2. Osoby, którym w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy odmówiono ostateczną decyzją 

administracyjną przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z 

uwagi na nieuwzględnienie do okresu uprawniającego do zasiłku 

dla bezrobotnych okresu zatrudnienia wskazanego w art. 104a 

ustawy zmienianej w art. 1, mogą w okresie 90 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy wystąpić z wnioskiem o przyznanie 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2, warunek posiadania 

okresu uprawniającego do prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

rozpatrywany jest na dzień rejestracji w powiatowym urzędzie 

pracy, bezpośrednio poprzedzającej wydanie decyzji o odmowie 

przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 
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4. Prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych przysługuje 

osobom, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem posiadania 

statusu bezrobotnego w dniu składania wniosku o przyznanie tego 

prawa. 

5. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 2."; 

 

22)  w art. 14 w pkt 1 wyrazy "od dnia 31 grudnia 2010 r." zastępuje się 

wyrazami "od dnia 1 stycznia 2011 r.". 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


