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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r.

Druk nr 849 D

SPRAWOZDANIE
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
o uchwalonej przez Sejm w dniu 9 kwietnia 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych

Marszałek Senatu dnia 13 kwietnia 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu
(-) Kazimierz Wiatr

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia
2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1, art. 1035 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1035. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:
1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego
winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego
ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034,
nie dłuższym niż 3 lata,
3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za
wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn
określonych w art. 943,
4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez
wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn
określonych w tych przepisach
- jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten

-2cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu
zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu
zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.";

2)

art. 3 otrzymuje brzmienie:
"Art. 3. Do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady
i warunki

podnoszenia

kwalifikacji

zawodowych

przez

pracowników,

obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r.".
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