
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

6 grudnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 34:

a) w lit. e:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 4-6 otrzymują brzmienie:",

- skreśla się ust. 7,

b) po lit. e dodaje się lit. e¹) w brzmieniu:

"e¹) uchyla się ust. 7,",

c) w lit. f, ust. 7a otrzymuje brzmienie:

"7a. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do

udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych

odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc

odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed

upływem terminu zakończenia stażu.",

d) w lit. g, ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Przepisy ust. 1-7a stosuje się odpowiednio do organizacji pozarządowych.";

2) w art. 1 w pkt 48 w lit. b wyrazy "z zastrzeżeniem art. 104a" zastępuje się wyrazami

"z zastrzeżeniem art. 104b";
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3) w art. 1 w pkt 65:

a) w art. 88f w ust. 3 po wyrazach "urzędu skarbowego," dodaje się wyrazy "terenowej

jednostki organizacyjnej",

b) w art. 88h w ust. 1 w pkt 8 wyraz "organom" zastępuje się wyrazem "podmiotom";

4) w art. 1 w pkt 75:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"po art. 104a dodaje się art. 104b w brzmieniu:",

b) art. 104a oznacza się jako art. 104b;

5) w art. 1 dodaje się pkt 91 w brzmieniu:

"91) w art. 142 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 5 mogą wystąpić z wnioskiem do wojewody

o nadanie licencji zawodowej, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 i art. 95 ust. 2

pkt 1, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2009 r.".";

6) w art. 8 skreśla się pkt 2;

7) w art. 18:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "po art. 9 dodaje się art. 9a" zastępuje się wyrazami "po

art. 9a dodaje się art. 9b",

b) art. 9a oznacza się jako art. 9b;

8) w art. 25 wyrazy "dzień 1 stycznia 2009 r." zastępuje się wyrazami "dzień wejścia

w życie ustawy.";

9) w art. 26 wyrazy "o którym mowa w art. 104a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 9a

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 104b

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 9b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18";
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10) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Osoba, która może wykazać, że w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia

w życie niniejszej ustawy była zatrudniona przez co najmniej 12 miesięcy na

stanowisku doradcy EURES lub asystenta EURES albo przez co najmniej

12 miesięcy wykonywała zadania w zakresie świadczenia usług EURES

w co najmniej połowie pełnego wymiaru czasu pracy będąc zatrudnioną na innym

stanowisku, spełnia warunek, o którym mowa w art. 92 ust. 2 pkt 4 ustawy

zmienianej w art. 1, i może wystąpić o nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy,

nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

 2. Osoba, która może wykazać, że w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia

w życie niniejszej ustawy była zatrudniona przez co najmniej 24 miesiące na

stanowisku doradcy EURES, asystenta EURES lub pośrednika pracy i wykonywała

zadania w zakresie świadczenia usług EURES, spełnia warunek, o którym mowa

w art. 92 ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, i po uzyskaniu licencji, o której

mowa w ust. 1 może wystąpić o nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy

I stopnia, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.";

11) art. 36 otrzymuje brzmienie:

"Art. 36. Okres 180 dni, o którym mowa w art. 34a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla

osób zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy biegnie

od dnia jej wejścia w życie.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw postanowił wprowadzić do

jej tekstu jedenaście poprawek.

Większość zaproponowanych przez Senat poprawek ma charakter legislacyjny.

Poprawka nr 1 porządkuje ustawę poprzez wykreślenie zbędnego ust. 7, którego

zakres jest powieleniem ustępu w tej samej jednostce redakcyjnej ustawy. Zmiana ta

zakresem swoim obejmuje organizacje pozarządowe.

Poprawki nr 2, 4, 7 i 9 mają charakter legislacyjny i polegają na prawidłowym

wskazaniu dodawanych jednostek redakcyjnych w nowelizowanych ustawach.

Senat uznał za wskazane doprecyzować, które podmioty uprawnione będą

do kierowania do wojewody wniosków o przekazanie kopii wydanych decyzji oraz informacji

(poprawka nr 3).

Senat uznał również za celowe ograniczenie czasowe stosowania art. 142 ust. 4 i 5

nowelizowanej ustawy z uwagi na problemy w stosowaniu tych przepisów (poprawka nr 5)

oraz doprecyzowanie warunków, jakie muszą wystąpić, aby osoby które były zatrudnione na

stanowisku doradcy EURES, asystenta EURES albo wykonywały zadania w zakresie

świadczenia usług EURES mogły występować o nadanie licencji zawodowej pośrednika

pracy oraz nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy I stopnia (poprawka nr 10).

Poprawka nr 6 skreśla zmianę, która jest bezprzedmiotowa z uwagi na wprowadzenie

analogicznej zmiany w ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozpatrywanej w Senacie równolegle z tą ustawą.

Poprawki nr 8 i 11 dostosowują przepisy do terminu wejścia w życie ustawy.


