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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 6 maja 2009 r.

Druk nr 550 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 kwietnia 2009 r.
ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Marszałek Senatu dnia 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 6 maja 2009 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej
(-) Mieczysław Augustyn

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia
w sprawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia
2009 r. ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, wprowadza do jej tekstu
następujące poprawki:

1)

w tytule ustawy na końcu dodaje się odnośnik w brzmieniu:
"…) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawę z dnia 27 czerwca 2003 r.
o rencie socjalnej, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.";

2)

w art. 2 w pkt 1 w lit. a po wyrazie "publicznych" dodaje się wyrazy "i niepublicznych";

-23)

w art. 9 w ust. 2 wyrazy "Karty Nauczyciela" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela";

4)

w art. 10:
a) w ust. 1 użyty dwukrotnie wyraz "świadczenia" zastępuje się wyrazem
"świadczenie",
b) w ust. 2 wyrazy "o świadczenia" zastępuje się wyrazami "w sprawie świadczenia,"
oraz wyrazy "te świadczenia" zastępuje się wyrazami "to świadczenie",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Roszczenie o wypłatę świadczenia, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie
12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenie przysługiwało, chyba że
przed upływem tego okresu zostanie zgłoszony wniosek o dalsze prowadzenie
postępowania.";

5)

w art. 15 w ust. 1:
a) w pkt 1 wyraz "pracownika" zastępuje się wyrazem "nauczyciela",
b) w pkt 2 wyraz "pracownika" zastępuje się wyrazem "nauczyciela" oraz wyrazy
"pracownik zamieszkuje" zastępuje się wyrazami "zamieszkuje on";

6)

w art. 16 w ust. 3 skreśla się wyrazy "w trakcie miesiąca";

7)

w art. 18 w ust. 3 wyrazy "ze świadczeniami przewidzianymi w art. 16 ust. 1" zastępuje
się wyrazami "z prawami, o których mowa w art. 17 ust. 1,";

8)

w art. 19:
a) w pkt 1:
- w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami
pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5%
pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń
kompensacyjnych.",
- w lit. b, w ust. 3 po wyrazie "pobierających" dodaje się wyraz "nauczycielskie",

-3- w lit. c, w zdaniu pierwszym po wyrazie "pobierającego" dodaje się wyraz
"nauczycielskie",
b) w pkt 2, w ust. 4 po wyrazie "lub" dodaje się wyraz "nauczycielskie" oraz po wyrazie
"pobierającego" dodaje się wyraz "nauczycielskie",
c) w pkt 3, w art. 60 po wyrazie "lub" dodaje się wyraz "nauczycielskie",
d) w pkt 4, w ust. 4 po użytym dwukrotnie wyrazie "lub" dodaje się wyraz
"nauczycielskie",
e) w pkt 5, w ust. 1 i 2 wyraz "świadczenia" zastępuje się wyrazami "nauczycielskiego
świadczenia" oraz wyraz "świadczenie" zastępuje się wyrazami "nauczycielskie
świadczenie ";

9)

w art. 19 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w
brzmieniu:
"6) w art. 91b w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, w wymiarze co
najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela
zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6,
art. 9 - 9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4
i 6, art. 75 - 85 i art. 88.".";

10)

w art. 20, w pkt 10c wyraz "ustawy" zastępuje się wyrazem "przepisów";

11)

w art. 26 w pkt 2, w ust. 8c wyrazy "dochód z" zastępuje się wyrazami "dochód
uzyskany z".
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