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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Druk nr 165 X

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2009 r.

_______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ,
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ,
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
oraz

KOMISJI ZDROWIA
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
Senat na 28. posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu –
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia.
Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 17 marca oraz 2 kwietnia 2009 r.
ustosunkowały się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.
Komisje poparły wniosek zawarty w pkt 1 zestawienia wniosków i wnoszą o jego przyjęcie
przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 165 S.
W załączeniu przekazujemy informację o zgodności z prawem Unii Europejskiej poprawek
zgłoszonych w trakcie drugiego czytania projektu ustawy.
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Jan Wyrowiński

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

Przewodniczący Komisji
Zdrowia
(-) Władysław Sidorowicz

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej
(-) Mieczysław Augustyn

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

1)

2)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w §11 po wyrazach "na podstawie" dodaje
się wyrazy "umowy o pracę na okres próbny,";

Poprawka sen.
T. Misiaka
poparta przez
połączone komisje

w art. 1 w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

"c) po § 3 dodaje się § 31 w brzmieniu:
"§ 31. W razie śmierci pracodawcy lub jeżeli uzyskanie przez
pracownika świadectwa pracy napotyka trudne do
przezwyciężenia przeszkody, z zastrzeżeniem art. 231,
sąd pracy, na żądanie pracownika, w wyroku o ustalenie
istnienia stosunku pracy określa okres zatrudnienia oraz
informacje niezbędne do ustalenia jego uprawnień ze
stosunku

pracy

społecznego.".".
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