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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2020 r.
Druk nr 165 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ
oraz

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2020 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 12 sierpnia 2020 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia
usług oraz niektórych innych ustaw
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
(-) Magdalena Kochan

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach
świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek
KRPSS
poparty przez
połączone komisje

Uwaga:
Nad poprawkami nr 1, 8 i 9 należy głosować łącznie.

1)

w art. 1:
a) dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu:
„15a) w art. 27 w ust. 1 wyrazy „od 1000 do 30 000 zł” zastępuje się
wyrazami „w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł i nie większej
niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym, w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i
1680 oraz z 2020 r. poz. 568), poprzedzającym rok nałożenia
grzywny”;
15b) w art. 28 wyrazy „od 1000 do 30 000 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł i nie większej niż 10%
obrotu osiągniętego w roku obrotowym, w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
poprzedzającym rok nałożenia grzywny”;”,
b) w pkt 16:
– w art. 28a wyrazy „od 1000 do 30 000 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł i nie większej niż 10%
obrotu osiągniętego w roku obrotowym, w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
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poprzedzającym rok nałożenia grzywny”,
– w art. 28b w ust. 1 wyrazy „od 1000 do 30 000 zł” zastępuje się
wyrazami „w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł i nie większej
niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym, w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, poprzedzającym rok nałożenia grzywny”;

2)

w art. 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) po art. 15gg dodaje się art. 15gh w brzmieniu:
„Art.

15gh.

Wnioski

o

przyznanie

świadczeń

na
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dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w
art. 15g i art. 15gg, mogą być składane najpóźniej w terminie 30
dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii.”;”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 4.

3)

w art. 4 w pkt 5, w art. 15zze3 w ust. 1:
a) po wyrazach „w celu ustalenia” dodaje się wyrazy „lub weryfikacji”,
b) wyrazy „art. 15zee2 ust. 6, ust. 8 pkt 1–3 i ust. 10” zastępuje się
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wyrazami „art. 15zze2 ust. 7, ust. 10 pkt 1–3 i ust. 12”;

4)

w art. 4 w pkt 5, w art. 15zze3 w ust. 1 wyrazy „art. 15zee2 ust. 6, ust. 8
pkt 1–3 i ust. 10” zastępuje się wyrazami „art. 15zze2 ust. 7, ust. 10 pkt

Poprawka
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1–3 i ust. 12”;

5)

w art. 4 w pkt 5, w art. 15zze3 w ust. 2 wyrazy „art. 15g ust. 2–4, 7, 10 i
16–18, art. 15ga ust. 1–3, 5 i 6 i ust. 9 pkt 2 i 3 oraz art. 15gg” zastępuje
się wyrazami „art. 15g ust. 3, 7, 7a, 10, 10a i 18, art. 15ga ust. 1–3, 5 i 6
oraz art. 15gg ust. 3–5, 7 i 8”;

Poprawka sen.
K. Mroza
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

–3–

6)

w art. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) w art. 36:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Przepisy art. 4b–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art.
7d, art. 8, art. 10–11c, art. 12 i art. 12b, art. 13 i art. 14–14b i
art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy.”,
b)

uchyla się ust. 4.”;

Uwaga:
Nad poprawkami nr 7 i 10 należy głosować łącznie.

7)

art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
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SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875, 979 i 1086) w art. 98 w ust. 2:
1)

uchyla się pkt 1–3;

2)

w pkt 4 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d
w brzmieniu:
„d) organy administracji publicznej.”.”;

8)

dodaje się art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. Główny Inspektor Pracy może przedstawić Radzie
Ministrów, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy,
informację w sprawie szacunkowego wzrostu kosztów realizacji w 2020
roku zadań Państwowej Inspekcji Pracy wynikającego z wejścia w
życie niniejszej ustawy.
2. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami,
działami i rozdziałami budżetu państwa w celu zapewnienia
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finansowania realizacji w 2020 roku zadań Państwowej Inspekcji Pracy
określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu
pracowników w ramach świadczenia usług w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.”;

9)

dodaje się art. 9b w brzmieniu:
„Art. 9b. Do dnia 31 grudnia 2021 roku maksymalna wysokość
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grzywien, o których mowa w art. 27 ust. 1, art. 28, art. 28a i art. 28b
ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, wynosi 30 000 zł.”;

10)

art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. 1. Przesyłki, o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 4 lit. d
ustawy zmienianej w art. 5, uznane przed dniem wejścia w życie
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niniejszego przepisu za niedoręczone na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 5, uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
wejścia w życie niniejszego przepisu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy
przesyłka, o której mowa w art. 98 ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy zmienianej
w art. 5, została wysłana przed dniem wejścia w życie niniejszego
przepisu i termin jej odbioru określony w zawiadomieniu o
pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru
upłynął w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego
przepisu.”;

11)

skreśla się art. 12.

Poprawka
KBFP

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

