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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 4 lutego 2010 r.
Druk nr 758 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 3 lutego 2010 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt III ppkt 3.
Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Janina
Fetlińska dokonała zmiany treści swojego wniosku (pkt III ppkt 3 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej
(-) Mieczysław Augustyn

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek sen.
J. Rulewskiego

II.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek
KRPS

III.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawek nr 2 i 3.
1)

w art. 1 w pkt 2, ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia faktu zatrudnienia osoby
niepełnosprawnej przy spełnieniu warunku, o którym mowa

Poprawka sen.
W. Dajczaka
poparta przez
mniejszość komisji

w ust. 5 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy do
Państwowej Inspekcji Pracy.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.
2)

w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
"6. Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia faktu zatrudnienia
osoby niepełnosprawnej przy spełnieniu warunku, o którym
mowa w ust. 5 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy do Państwowej Inspekcji Pracy.
7. Kontrolę w zakresie spełniania warunku, o którym mowa
w ust. 5 pkt 1, przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy
w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.".";

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
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3)

w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
"6. Pracodawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia faktu
zatrudnienia

osoby

niepełnosprawnej

przy

Poprawka sen.
J. Fetlińskiej
poparta przez
komisję

spełnieniu

warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy do Państwowej Inspekcji Pracy.
7. Kontrolę w zakresie spełniania warunku, o którym mowa
w ust. 5 pkt 1, przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy.".".
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