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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.
Druk nr 1023 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 24 listopada 2010 r. nad ustawą

o zmianie
ustawy
Przedsiębiorczości,

o utworzeniu

Polskiej

Agencji

Rozwoju

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 5 i 7.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Jan Wyrowiński

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2.
1)

w art. 1:
a) w pkt 1:
-

w lit. a, w ust. 2 po wyrazach "z 09.08.2008, str. 3)" dodaje się

Poprawka sen.
J. Wyrowińskiego
poparta przez
komisję

wyrazy ", zwanego dalej rozporządzeniem nr 800/2008",
-

skreśla się lit. b,

b) w pkt 4 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
"…) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
"1b. Przez pracowników przedsiębiorców rozumie się osoby, o
których mowa w art. 5 lit. a-d załącznika I do
rozporządzenia nr 800/2008.",";

2)

Poprawka
KGN

w art. 1:
a) w pkt 1 skreśla się lit. b,
b) w pkt 4 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
"…) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
"1b. Przez pracownika rozumie się:
1) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
2) osobę

wykonującą

agencyjnej,

umowy

pracę

na

zlecenia

podstawie
lub

innej

umowy
umowy

o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo
umowy

o

dzieło,

jeżeli

umowę

taką

zawarła

z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub

-2jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz
pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
3) właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
4) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną
działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego
korzyści finansowe.",";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4.
3)

w art. 1 w pkt 4 w lit. a w tiret drugim, lit c otrzymuje brzmienie:
"c) po złożeniu wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki lub w
okresie 3 lat przed jego złożeniem naruszył w sposób istotny

Poprawka sen.
J. Wyrowińskiego
poparta przez
komisję

umowę zawartą z Agencją;";

4)

w art. 1 w pkt 4 w lit. a w tiret drugim, w lit c wyrazy "przez okres 3 lat

Poprawka
KGN

od dnia rozwiązania tej umowy" zastępuje się wyrazami "przy czym
okres wykluczenia trwa 3 lata od dnia rozwiązania tej umowy";

5)

w art. 1 pkt 5 oznacza się jako pkt 6 oraz dotychczasowy pkt 6 oznacza
jako pkt 5;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7.
6)

Poprawka
KGN

art. 3 otrzymuje brzmienie:
"Art. 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, w tym do wyboru wykonawcy przez
podmiot,

który

ubiega

się

o

udzielenie

wsparcia

przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości takie wsparcie,
stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

-37)

w art. 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 oraz dodaje się
ust. 1 w brzmieniu:
"1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia

Poprawka sen.
J. Wyrowińskiego
poparta przez
komisję

w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

