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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1193)

Wspólne posiedzenie
Komisji Rodziny

i Polityki Społecznej (115.),
Komisji Gospodarki Narodowej (184.),

Komisji Ustawodawczej (248)
oraz

Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu (62.)

w dniu 4 listopada 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy.



(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan
Wyrowiński)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Otwieram wspólne posiedzenie czterech komisji: Komisji Ustawodawczej, Ko-
misji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji
Gospodarki Narodowej.

Witam państwa senatorów, witam upoważnionego przedstawiciela ministra pra-
cy – panią dyrektor.

Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

Na posiedzeniu plenarnym Senatu wniosek zgłosił pan senator Dajczak. Czy jest
obecny? Nie ma pana senatora Dajczaka.

W takim razie bardzo proszę panią dyrektor o przedstawienie stanowiska resor-
tu, jeżeli chodzi o ten wiosek.

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Anita Gwarek:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Poprawka zmierza do tego, aby art. 1035 §2 został uzupełniony o pkt 2. Przepis

ten dotyczy sytuacji, kiedy pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów związanych
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mimo tego, że rozwiązał stosunek pracy.
Poprawka zmierza do tego, aby uzupełnić ten zapis o sytuację, w której rozwiązanie
stosunku pracy zostało spowodowane ciężkim naruszeniem przez pracodawcę podsta-
wowych obowiązków wobec pracownika.

Opowiadamy się za tą poprawką. Uważamy, że w sytuacji, kiedy u podstaw decyzji
pracownika leży ocena zachowania pracodawcy, który ciężko naruszył obowiązki wobec
niego jako pracownika… Ta poprawka zasługuje na uwzględnienie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Tak więc jest pozytywna opinia resortu.
Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.
Jak powiedziała pani dyrektor, poprawka rozszerza katalog przypadków, w któ-

rych pracownik nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez praco-
dawcę na podniesienie jego kwalifikacji zawodowych, o rozwiązanie umowy o pracę
spowodowane ciężkim naruszeniem przez pracodawcę podstawowych obowiązków
wobec pracownika. Ta poprawka może się przyczynić do uniknięcia ewentualnych
wątpliwości interpretacyjnych.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Jak rozumiem, nie ma zastrzeżeń legislacyjnych.
Nie ma zastrzeżeń legislacyjnych, Panie Mecenasie?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Nie ma.)
Panowie Senatorowie, czy są jakieś pytania, wątpliwości? Nie ma.
W związku z tym poddaję tę poprawkę pod głosowanie.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? (20)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo. W związku z tym stwierdzam, że połączone komisje zaopi-

niowały tę poprawkę pozytywnie.
Kto był senatorem sprawozdawcą?
(Głos z sali: Pani senator Sztark.)
Aha, pani Grażyna Sztark. Możemy ją wybrać zaocznie?
(Głos sali: Tak, oczywiście.)
W związku z tym pani senator Grażyna Sztark pozostaje sprawozdawcą.
Dziękuję bardzo pani dyrektor, dziękuję państwu senatorom, Biuru Legislacyjnemu.
Posiedzenie połączonych komisji uważam za zamknięte.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 35)
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