
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Druk nr 590 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ, 
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU 

oraz 

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 15 lipca 2009 r. nad ustawą  

o praktykach absolwenckich,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 i 14. 

 
Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator 
Tadeusz Gruszka dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 1 zestawienia wniosków). 

 
 
 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji 
 Gospodarki Narodowej Nauki, Edukacji i Sportu 
 (-) Marek Trzciński (-) Kazimierz Wiatr 
   
 

Przewodniczący Komisji 
Rodziny i Polityki Społecznej 

(-)Mieczysław Augustyn 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o praktykach absolwenckich 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 9 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 3, 4 

i 5. 

 

1) w art. 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Podmiotem przyjmującym na praktykę może być osoba 

fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Praktykantem może być osoba, która ukończyła co najmniej 

gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. 

roku życia.", 

c) w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1a"; 

 

Poprawka 
sen. T. Gruszki 

2) w art. 2 w ust. 1 wyrazy "i osoba prawna" zastępuje się wyrazami ", 

osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej"; 

 

 

Poprawka  
KGN, 
KNES, 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 5  należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr  6. 

 

3) w art. 2 w ust. 1 wyrazy "szkołę ponadgimnazjalną" zastępuje się 

wyrazem "gimnazjum"; 

 

 

 

Poprawka  
KGN, 
KNES, 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 
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4) w art. 2 w ust. 1 wyrazy "30. roku życia" zastępuje się wyrazami 

"35. roku życia"; 

 

Poprawka 
sen. T. Skorupy 

5) w art. 2 w ust. 2 wyrazy "polskiej szkoły ponadgimnazjalnej" 

zastępuje się wyrazami "polskiego gimnazjum"; 

 

Poprawka  
sen. M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 

6) w art. 2 w ust. 2 wyrazy "polskiej szkoły ponadgimnazjalnej" 

zastępuje się wyrazem "gimnazjum"; 

 

Poprawka 
sen. T. Gruszki 

7) w art. 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Praktyka odbywana jest odpłatnie.", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Jeżeli tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki nie 

przekracza 15 godzin praktyka może być odbywana 

nieodpłatnie."; 

 

Poprawka 
sen. T. Skorupy 

8) w art. 3 w ust. 2 wyrazy "odrębnych przepisów" zastępuje się 

wyrazami "ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 

240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)"; 

 

Poprawka  
KGN, 
KNES, 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

9) w art. 5 w ust. 1 wyrazy "zawieranej pomiędzy praktykantem" 

zastępuje się wyrazami "zawartej pomiędzy osobą, o której mowa w 

art. 2 ust. 1a,"; 

 

Poprawka 
sen. T. Gruszki 

10) w art. 5 w ust. 6: 

a) w pkt 1 wyrazy "na piśmie w każdym czasie" zastępuje się 

wyrazami "przez złożenie drugiej stronie oświadczenia na 

piśmie", 

b) w pkt 2 po wyrazie "rozwiązana" dodaje się wyrazy "przez 

złożenie drugiej stronie oświadczenia"; 

 

Poprawka 
sen. T. Gruszki 
poparta przez 
połączone komisje 
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11) w art. 8 w pkt 2 w lit. a, w pkt 8: 

a) po wyrazach "na praktykę" dodaje się wyraz "absolwencką", 

b) wyraz "wypłaconych" zastępuje się wyrazem "wypłacanych"; 

 

Poprawka  
KGN, 
KNES, 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

12) w art. 8 w pkt 2 w lit. a, w pkt 8 skreśla się wyrazy "(Dz. U. 

Nr..., poz...)"; 

 

Poprawka  
KGN, 
KNES, 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

13) w art. 10, w pkt 15 wyrazy "praktyk przez praktykanta, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1" zastępuje się wyrazami "praktyki 

absolwenckiej w rozumieniu"; 

 

Poprawka  
KGN, 
KNES, 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

14) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

"Art. 10a. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania 

statusu bezrobotnego: 

1) wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń 

odpowiadających świadczeniu pracy na 

zasadach określonych w przepisach 

o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi 

właściwemu powiatowemu urzędowi pracy 

porozumienie z korzystającym; 

2) odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia ... o praktykach 

absolwenckich (Dz. U. Nr..., poz...), jeżeli 

praktykant przedstawi właściwemu 

Poprawka  
KGN, 
KNES, 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 
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powiatowemu urzędowi pracy umowę o 

praktykę absolwencką."; 

2) w art. 33 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Odbywanie przez bezrobotnego praktyki 

absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę 

niespełnienia obowiązku, o którym mowa 

w ust. 3."; 

3) w art. 75 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

"7) odbywa odpłatną praktykę absolwencką i 

otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie 

pieniężne w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę.".". 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


