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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r.

Druk nr 1055 B

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 grudnia 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 7 grudnia 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Mariusz Witczak

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 grudnia
2010 r. ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121121b;";";

2)

w art. 1 w pkt 10, w pkt 3 wyrazy "w przepisach" zastępuje się wyrazami "w ustawie";

3)

w art. 1 w pkt 12 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 2b skreśla się wyrazy "w rozumieniu
przepisów o zatrudnieniu socjalnym";

4)

w art. 1 w pkt 20 w lit. a wyrazy "zdanie wspólne" zastępuje się wyrazami "część
wspólna wyliczenia";

5)

w art. 1 w pkt 21, w pkt 6 wyrazy "wydarzeniu organizowanym" zastępuje się wyrazami
"targach pracy i giełdach pracy organizowanych";

-26)

w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w pkt 1a wyrazy "zwanych producentem rolnym" zastępuje się
wyrazami "zwanych dalej "producentem rolnym"";

7)

w art. 1 w pkt 22 w lit. f, w ust. 5b wyrazy "za przestępstwa" zastępuje się wyrazami
"za przestępstwo";

8)

w art. 1 w pkt 23, w art. 48a:
a) w ust. 1 wyrazy "w wydarzeniu jakie jest" zastępuje się wyrazami "w targach pracy i
giełdach pracy jakie są",
b) w ust. 2 wyrazy "wydarzenia, o którym" zastępuje się wyrazami "targów i giełd, o
których";

9)

w art. 1 w pkt 51 w lit. c, w ust. 5 w pkt 3 wyraz "ukończy" zastępuje się wyrazem
"ukończył";

10)

w art. 1 pkt 57 otrzymuje brzmienie:
"57) po art. 121 dodaje się art. 121a i art. 121b w brzmieniu:
"Art. 121a. Kto od osoby kierowanej do podmiotu w celu nabywania umiejętności
praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej,
praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną
pracą zarobkową, pobiera dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art.
85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.
Art. 121b. Kto kierując osobę za granicę do podmiotu zagranicznego w celu
nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia
praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących
zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, nie zawiera z tą osobą
umowy, o której mowa w art. 85 ust. 2, podlega karze grzywny nie
niższej niż 4.000 zł.";";

11)

w art. 2:
a) po wyrazach "pkt 102" dodaje się wyrazy "średnik zastępuje się przecinkiem i",
b) w lit. f wyrazy "na egzamin." zastępuje się wyrazami "na egzamin;";

-312)

w art. 6 w pkt 1 w lit.b :
a) wyrazy "dodaje się" zastępuje się wyrazami "w lit. e średnik zastępuje się
przecinkiem i dodaje się",
b) w lit. f wyrazy "(z późn. zm.)." zastępuje się wyrazami "(z późn. zm.);".

13)

w art. 7:
a) wyrazy "ust. 2 otrzymuje brzmienie" zastępuje się wyrazami "dodaje się ust. 3 w
brzmieniu",
b) w ust. 2 wyrazy "Do dnia 31 grudnia 2011 r." zastępuje się wyrazami "Od dnia
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.",
c) ust. 2 oznacza się jako ust. 3;

14)

w art. 8, w ust. 5 wyrazy "składek na Fundusz Pracy" zastępuje się wyrazami "należności
Funduszu Pracy z tytułu składek na ten Fundusz";

15)

w art. 9 wyrazy "składek na Fundusz Pracy" zastępuje się wyrazami "należności
Funduszu Pracy z tytułu składek na ten Fundusz";

16)

w art. 14 w pkt 1 wyrazy "od dnia 31 grudnia 2010 r." zastępuje się wyrazami "od dnia
1 stycznia 2011 r.".
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