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.Inroshiw Ciowin
Wk'cpic/.cs Rudy Ministn'nv
iVIinis»er N:iuki i S/koInict\vii Wyzszcm)

W zwiazku z nadcslaniem do uzgodnien:
1) projcktu ustawy - I'rawo o s/.kolnictwic yvy/szym i naiiec;
2) projcktu ustawy - Pr/episy wprowad/.ajijcc ustawi,' - Prawo o szkolnictwic wy/szyni
i nance - uprzcjniio infomiuj^. iz zglaszam nast^pujacc uwagi:

I. Do projcktu ustawy - Prawo o szkolnict>vic wyzszyni i naiicc:
1) Zgodnie z an. 95 projcktu. slypendiiim dla osob niepelnosprawnych moze olrzymac
siudenl

posiadajacy

nicpelnosprawnosci

orzcczenic

o

albo orzeczenic.

niepelnosprawnosci.
o kioryni

orzeczenic

o

slopniu

mowa \v an. 5 ustawy z diiia

27 sierpnia 1997 r. o rcliabiliiacji zawodowcj i spoleczncj oraz zatrudnianiu osob
n i epcl iiospra vv 11 y c li.
Proponujc si9 uzupclnicnic powyzszej rcgulacji. przez odcslanie rownicz do an. 62
ustawy

o

rebabilitacji

zawodowcj

i

spolceziiej

oraz

zatrudnianiu

osob

niepelnosprawnych.
Analogiczna propozycja dotyczy takzc an. 205 usl. 5 projekui odnoszaccgo sii; do
dokioraniow. .lednoczesnie nalczy rozwazyc zniianc an. 205 usl. 5 projcktu ustawy
w przypadku doklorania. kiory nic ukohczyl 16. roku zycia. przez wskazanie na
orzcczenic o nicpelnosprawnosci.

Ponadlo proponuje sic zminin; w art. 199 usl. 4 pki 3 projcktu. pr/ez '/.aslapicnic
zwroiLi:

..d/jcckicm posiadajijcyni oizeczenic

o

nicpelnospiawnosci"

zwiolcm

..dzieckicm iiiepclnosprawnym bcz wzglcdu na wick";
2) Do an. 23 usl. 4. an. 84 usl. 5. ail. 145. an. 146 usi. 2. an. 14S usl. 3. an. 175 usl. 2.
an. 179 list. 2 - 4 1 an. 205 usl. 4 - doiyczqcych usialania oplaL wynagrodzcnia.
dodalku

funkcyincgo oiaz slypcndium. poprzcz

w odnicsicniu

do

niinimalncgo

rclacjonowanic ich wysokosci

wynaij.i'odzcnia.

Posilkowanic

sic

kaicgoi ia

mininialncgo wynagrodzcnia za prac^* w cclu ustalenia np. oplat czy wysokosci
poszczcgolnych skladnikow wynagrodzcnia jak lownicz wysokosci slypcndium - nic
znajdujc mcrylorvczncgo uzasadnienia. Z dnicni 1 slycznia 2003 r.. tj. z dnicni wcjscia
w zycic

uslawy z dnia 10 pazdzicmika 2002 v. o mininialnym wynagrodzcniu za

pracc (Dz. U . z 2017 r. poz. 847). wynagiodzenie to spelnia wylacznic funkciv
niicrnika dolncj gvaiiicy wysokosci wynagrodzcnia za prace. Nalczy mice na uwad/.c.
iz

niciizasadnit)ne

relacjonovvanic

wprowadzanych

rozwiazah

do

wysokosci

niinimalncgo wynagrodzcnia za pracc koniplikujc piowadzcnic polilyki zwiazancj
z corocznym

podwyzszanicm

tcgo

wynagrodzcnia.

W

zwiazku z powyzszyni.

wzakresic usialania wysokosci ww. opiai. skladnikow wynagrodzcnia i slypcndium.
proponuje

sit;

wprowadzcnic

slalcj

kwoiy

luh

powiazanic

z

inna

katcgoria

wynagrodzcnia. np. wysokoscia przccicincgo wynagrodzcnia.
.lako przyklad mozna podac. ze w odnicsicniu do scdziow sadow powszcchnycli.
podslawq usialcnia wynagrodzcnia zasadniczego w danym roku. sianowi przccit^lnc
wynagrodzcnie w drugini kwarlalc roku poprzcdnicgo. ogiaszanc przcz I'rezcsa GUS
(art. 91 § Ic uslawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o usiroju sqdow powszcchnycli
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062. z pozn. zm.)).
Ponadlo nalczy zauwazyc. zc sformulowanic zaslosowanc w art. 154 usl. 1 dolyczacc
powiazania wysokosci odprawy z wynagrodzcnicni zasadniczym

..olrzymanym za

osiaini micsii}c zatrudnicnia". mozc budzic wqipliwosc w syluacji. gdy pracownik nic
przepracujc

calcgo

miesiijca

i olrzynianc

wynagrodzcnie

b^dzic

nizszc

od

miesitr'c/jicgo wynagrodzcnia zasadniczego uslaloncgo w umowic o prac9 badz za ten
miesiac nic olrzyma wynagrodzcnia zasadniczego;
3) Do an. 342 usl. 3 pki 5 i 6 oraz ari. 343 usl. 3 pkt 3 i 4:
Majac

na

uwadze

Icrniin

wcjscia w zycic

projckiowanych zmian

(z dnicni

1 pazdzicrnika 2018 r.) nalczy wskazac. zc projcktodawca powinicn w ww. przcpisach
uwzglcdnic zniiany wprowadzone usiawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianic nicklorycli

usUiw zwia/anych '/ syslcnioiui wspmcia rod/in (Oz. U. poz. 142S). kioiv Vvcjd:i
\v zycic z dnicni 1 siycznia 2018 v. i doiycza przckazania wojcwodom zadan z zakrcsu
uniinej koordynacji syslemow zabczpicc/cnia spolccznego. Zadania tc sa rcalizowanc
przez marszalkow wojewodzlw jcdynic do 31 grudnia 20! 7 v.
W

zvviqzku

z

powyzszym.

w

ww.

przcpisach

projcklu.

uzylc

\v roznym ptzypadku wyrazy ..macszalck wojcwodzlwa"' nalczy zaslapic

uzylyin

w odpowicdnim przypadku wyrazem ..wojcwoda" (an. 342 usl. 3 pki 5 i 6. ail. 343
usi. 3 pki 3 i 4).
PonadU) zwracam uwage. zc z ww. przcpisow (an. 342 usl. 3 pki 5 i 6 oraz an. 343
usl. 3 pki 3 i 4 projekui) wynika. ze projcklowany zakrcs danych Jakie maja bye
iidostcpniane z wykazu sUidcniow oraz wykazii osob ubicgajacych sic o nadanic
siopnia

doklora,

jesl w^zszy

niz w obcciiic obowiazujaccj usiawic

-

Prawo

o szkolniclwic wyzszym (arl, 170c usl. 5 oraz an. 201a iisi. 5). Z projeklowancgo
brzmiciiia przcpisow an. 342 usl. 3 pkt 5 i 6 oraz an. 343 usl. 3 pki 3 i 4 nic wyuika
bowicni. zc minisuowi wla.sciwcmu ds. rodziny i organoni rcalizujqcym przcpisy
uslawy 0 swiadczcniach rodzinnycli oraz usiawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimcntow.

btjidq

udosi^pniane

danc

dolyczijcc nazwy

uczclni

oraz

Jcdnosiki

organizacyinc) prowadzaccj ksztalccnic, Konicczne jest zatcm aby pmjektodawca
uwzglcdriil w projcklowanych przcpisach caly zakrcs dauych. klory ohccuic jest
okrcslony u arl. 170c usl. 5 oraz arl. 201a usl. 5 uslawy - Prawo o szkolniclwic
wyzszym czyli: imie i nazwisko sUidcnta/dokloranla. nunicr PF.SliL. a w przypadku
jcgo braku -

numcr dokumciilLi polwierdzaj-accgo lozsaniosc. dala

rozpoczccia

studiow. data ukoiiczenia siudiow albo data skreslenia z lisly studcniow. nazwy
uczclni oraz jcdnosiki organizacyjncj prowadztjccj kszlalccnic:
4) Do an. 362 usl. 3:
Rcgulacje
uirzymanic

dolyczacc
polcncjalu

sposobu

ustalania

badawczcgo

wystikosci

wskazuja

liczbc

srodkow

luiansowych

dokloranlow

na

w jcdnosicc

naukowcj jako jcdcn z clcmcntow occny. Pojawia sic pytanic, czy w przypadku
insiyUilow badawczych. w klorych nic b^dzic doktorantow. icn clcmcni bi^dzic brany
pod uwagc - jcsli lak. lo b(;dzic lo prowadzilo do dyskryminacji takich insiyiiiiow
wobcc jcdnosick kszialcqcych dokloranlow:
5) Projckl uslawy zaktada jcdnolilc zasady przyznawania srodkow Ihiansowych m.in. dla
insiyiulow badawczych. co Jcsl nicspqjnc z propozycjami zawanymi w prqjckcic
uslawy o Sicci Badawczcj: Lukasiewicz, kiorej an. 95 przcwidujc sukccsywnc

zniniejszanie srodkow na llnansowanic dzialalnosci sialutowcj insiyluiow bncUiwczych
pozosiajqcych poza siecia. Nulczy zaiem rekonic-ndowac uirzynianie rozwii^zania
proponowancgo

w projekcic ustawy - Prawo o szkolniciwic wyzszym i iiaucc \v

zakrcsio rowiiego iiaktowania inslylutow hadawczych

co do sposobii okix'slania

siodkow Unansovvych na uirzynianie polcncjalu badawczcgo:
6) Niczroziimiala jest rez.ygnacja z nicsiacjonainci formy sludiow doktoranckich. kloiv
to sUidia pizyjma foniK^ szkol doktorskich - zaniyka tc drogc kszUilccnia osohom.
kiore sa zainicrcsovvanc rozwojem naukowyni, a rownoczesnic pracuji| poza sekloreni
nauki. Rcalizacja dokloiaui w liybic sViicjonavnyni nie bedzic niozliwu do pogodzenia
z praca petnoelatowa;
7) D o p k t 5 0SR:
Przedniioiowy projekt powinien zosiac skiciowany do zaopiniowania w tiybie art. 16
iislawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawcow (Oz. U. z 2015 r. poz.
2029)

do

rcprezcntaiywnycli

Konfedcracji

organizacji

Lcwialan. Zwiazku

pracodawcow.

Rzeinioski

Polskiego.

ij.

Pracodawcow

Zwi:)zku

Pracodawcow

Business Cunue Club oraz w irybie a n . 19 usiawy z dnia 23 niaja 1991 r. o zwinzkach
zawodowych {Dz. U . z 2015

r. poz.

18S1) do

rcprczcnlatywnych organi/.acji

zwiijzkowych. i j . Niezalcznego Satiiorzadncgo Zwii)zku Zawodowcgo "Solidarnosc"'.
Ogolnopolskiego

Porozumienia

Zwijjzkow

Zawodowych.

Forum

Zwi;)zk6w

Zawodowych.
Ponadto, projekt powinien zostac przekazany do zaopiniowania w trybic art. 5 usiawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzic Dialogu Spolecznego i innych instyiucjach dialogu
spolccznego (Dz. U . poz. 1240) do strony pracownikow i sirony pracodawcow Rady
Dialogu Spolecznego.

I I . Do prnjckdi ustiiwy - Przepisy wprow:idz;ij:|ct.' u s t J t u ^ ' -

Pr:i\vo o s/koliuclwic-

wyzs/yni 1 n;iucc:
1) Do an. 74 pkt 2 (zmiana w art. 23b u.si. 6 usiawy o swiadczcniacb rodzinnych).
Majac

na

uwadze

termin

wejseia

w

zycie

projcktowanych

zniian

(z dnicni

1 pazdziernika 2018 r.) nalezy wskazaO. ze projektodawca powinien w ww. przepisach
uwzglt;dnic zmiany wprowadzonc uslawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianic nicktorych
ustaw zwiazanych z systemanii wsparcia rodzin (Dz. U . poz. 1428). kltSrc wcjtk)
w zycie z dnicm 1 stycznia 2018 r. i doiycza przckazania wojewodom zadan z zakrcsii

4 -

unijnej koordynacji systemow zabezpicczenia spolecznego. Zadaiiia tc sa realiz.owanc
pizcz marszalkow wojewadztw jcdynic do 31 gvudiiia 2017 r.
W zwiazku z powyzszym. w ww. przepisic. u/.ylc w roznym przypadku wyrazy
..marszalck

wojewodztwa" nalezy

zastapic uzytym w odpowiednitn

przypadku

wyrazcni ..wojewoda" :
2) D o a n . 74. art. 102 i an. 146:
Projekl ustawy przcwidujc u ww. przepisach:
a)

zmian^ w ustawic o swiadczeniaeh rodzinnych w zakresic katalogu dochodow

niepodlegajacych opodatkowaniu na podstawie przeplsow o podatku dochodowyni od
osob (Izyeznych (zmiana w an. 3 pkt 1 lit. c) tiret 15 i tiret 28 ustawy o .swiadczeniaeh
rodzinnych).
b)

zmiany w zakresic okolicznosei uznawanych za oznaczajace utratc i uzyskanic

dochodu odnoszacyeh sic do siypendiow dokloranckieh:
-

w art. 3 pkl 23 lit. 1 oraz an. 3 pkl 24 lit. k uslawy o swiadczeniaeh rodzinnych.

-

w art. 2 pkt 17 lit. i oraz an. 2 pkt 18 ht. i ustawy o poniocy osobom
uprawnionym do ahnicntow,

-

w an. 2 pkt 19 hi. j oraz an. 2 pkt 20 lit. i ustawy o poniocy pahstwa
w wychowywaniu dzieci.

Projekt ustawy przewiduje:
~

zmian^' w ww. przepisic

art. 3 pkt 1 hi. e tiret 15 uslawy o swiadczeniaeh

rodzinnych. polegajqcQ na zastapieniu dotyehczasowego odcslania do an. 200
usl. 1 ustawy z dnia 27 iipca 2005 r. - Prawo o szkolniclwic wyzszym. na
odcslanie do art. 205 usl. 1 i 5 z dnia (...) - Prawo o szkohiictwie wyzszyni
i nance.
-

zmiany w ww. przepisic art. 3 pkl 1 lit. c liret 28 ustawy o swiadczeniaeh
rodzinnych. polegajiiea na zastapieniu dotyehczasowego odcslania do poinocy
materiahicj okrcsloncj w an. 173 usl. 1 pkt 1. 2 i 8. art. 173a. art. 199 ust. 1
pkl I . 2 i 4 i an. 199a uslawy - l*rawo o szkolniclwic wyzszyni. na odcslanie
do swiadezch, o ktoryeh mowa vv art. 92 usl. 1 pkt 1-3. pkt 5 i art. 207 uslawy
- Prawo o szkolniclwic wyzszym i naucc.

Powyzszc

zmiany

jcdnoznacznie
dokloranckie

wymagaja

rcgulowalyby
lub

pomoc

wprowadzcnia
sytuacje
niaterialna

osob
i

przepisow

przejsciowyeh.

otrzymiijacych
koniynuuje]eych

ww.

klore

stypcndia

pobieranie

tyeh

slypendiow/pomocy niaterialnej na podslawie przcpisow dotychczasowych takze po
wejsciu w zycie projckiowanych zmian.
Brak odpowiednich przcpisow prz.ejsciowych spowoduje. zc po wejsciu w zycie
projeklowancj usiawy. ww. stypcndia doktoranckic oraz ww. pomoc
okreslona

malerialna

w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyzszym. mimo. ze wciaz l\'da

IVinkcjonowac na podstawic przcpisow przcisciowych ( t j . arl. 258. art. 259. art. 271
projektu ustawy). przcstana bye dochodcm w rozumieniu ustawy o swiadczcniacb
rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentow oraz usiawy
0 pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci.
Przepisy przejsciowe powinny sianowic. ze w sprawach o swiadczcnia rodzinnc.
swiadczcnia

z

funduszu

alimcniacyjnego oraz

swiadczcnia

slypendiow doktoranckich. o kiorycli mowa w art. 200 ust.

wychowawezc.

do

1 ustawy Pra^w o

szkolniciwic wyzszym. a takze do pomocy maierialnej. o kiorej mowa w art. 173 usl.
1 pkt 1. 2 i 8. art. 173a. arl. 199 usl. 1 pkl 1. 2 i 4 i arl. 199a ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyzszym. przyznanych na podstawic przcpisow dotychczasowych.
siosiijc sit; dotychczasowe

przepisy dotyczEjCc swiadczch rodzinnych. .swiadczcii

z funduszu aiimcntacyjncgo i swiadczch wychowawczych.
\V zwiazku z powyzszym proponuji; nastcpujace brzmienie przcpisow przej.sciowych:
..Art. X . W sprawach o swiadczcnia rodzinne. o klorych mowa w ustawie zmienianej
w art. 74. o swiadczcnia z funduszu alimentacyjnego. o ktorych mowa w ustawie
zmienianej w art. 102. oraz o swiadczcnia wychowawcze. o ktorych mowa w ustawie
zmieniancj w art. 146. w zakresie:
1) stypendium doktoranekiego w rozumieniu art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w arl.
157 pkl 3 lub
2) pomocy materialnej w rozumieniu w arl. 173 ust. 1 pkt 1. 2 i 8. arl. 173a. arl. 199
ust. 1 pkt I . 2 i 4 i art. 199a usiawy uchylanej wart. 157 pkt 3
- stosuje siv przepi.sy odpowicdnio usiawy zmieniancj w arl. 74. 102 lub 146. w
brzmicniu dotychczasowym."
3)

Do art. 77:
..Art. 77. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy spoieczncj (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769) w art. 116 ust. l a otrzymujc brzmienie:
..la.

Minister wiasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego w poro:/umicniu

z minislrcm wiasciwym do spraw szkolnictwa wyzszego i nauki okresli. w drodzc
rozporzadzenia, wymaganc umiejijitnosci. wykaz przedmiotow. minimainy wymiar

zaj(;c dydakiycznych oraz zakrcs i wymiar praklyk zawodowych dia spccjalnttsci
przygolowujqccj do
wyzszych

na

zawodu

pracownika

socjalncgo.

kicrunkach wymionionych w usl.

rcalizowancj

w

szkolach

1. kicrujac sic koniccziioscia

odpowicdnicgo przygolowania ahsolwcniow do wykonywania zawodu praco\vnika
socjalncgo.""".

Powyzszy przcpis art. 116 usl. la nalczy czyiac lacznie z przcpiscni art. 116 ust. I pki 3
uslawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolcczncj. klory brznii nasl^pujqco:

. . A n . 116. 1. Pracownikicm socjalnym mozc bye osoba. klora spelnia co najmnici Jcdcn z
nizcj wyniienionych warunkow:
1) posiada dypioni iikohczcnia kolcgium pracownikow sluzb spolccznych;
2) ukoiiczyhi sludia wyzsze na kicrunku praca socjalna;
3) do dnia 31 ^rudnia 2013 r. ukonczvla siudia wyzsze o snecialnosci Drzvuolowuiacci
do zaw^odu pracownika socjalncuo na icdnvm z kicrunkow:
a) pedagogika.
b) pedagogika spccjalna.
e) polilologia.
d) poliiyka spolcczna.
e) psycbologia.
0 socjologia.
g) nauki o rodzinic."

Na podslawic przcpisu an. 116 ust. la minister wlasciwy do spraw

zabczpicczcnia

spolccznego w porozumieniu z minislrem wla.sciwym ds. szkolniclwa wyzszego wydal
rozporzqdzcnic Minislra Pracy i Polilyki Spolcczncj z dnia 25 slycznia 2008 r. w sprawic
spccjalnosci przygotowujiicei

do

zawodu

pracownika

socjalncgo

rcalizowancj

w szkolach wyzszych (Dz. U . poz. 158).
W

ro'/porzadzcniu

tyni zos\alo szczegolowo

okicslone minimum programowc.

co

odpowiada precyzyjnie sformulowanej inlcncji prawodawczcj zawancj w przepisic art.
116 usl. ia uslawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy spoleezncj. slanowiacyni

upowaznienie do wydania rozporzadzenia. Upowaznicnie lo ma charakler obligaloryjny.
zaicm przcpis an. 116 usl. 1 pkt 3 uslawy nic mozc bye stosowany niczalcznie od aktu
wykonawczego. Przcpis art. 116 usl. la u.siawy wprosl odsyla do kicrunkow sludiow

wyniicnionych w usl. 1. siad icz nic nia waipHwosci. zc rozporzadzcnic wydanc na
podslawie usl. la wykonujc wlasnic usl. 1 pkt 3.
Przcpis

arl. 116 usl. 1 pki 3 i usl. la ww. ustawy mial na cclu zapcwnienic w okrcsic

przcisciowyni slopniowcgo wlqczania przcz uczclnic nowcgo kierunku praca socjalna,
a jcdnoczcsnic zachowanie w kilkulctnim okrcsic przcjsciowym. i j . od dnia 1 paztlzicrnika
2008 r. do dnia 3! grudnia 2013 r.. mozliwosci uzyskania pod okrcslonymi warunkami
prawa do zalrudnicnia na sianowisku pracownika socjalncgo na kicninkach siudiow.
klorych

ukohczcnie

przed

wci.scicni w zycic przcpisow nowcj uslawy o

pomocy

spoicczncj uprawnialo do pracy na tym sianowisku. Slosawanie tcgo przcpisu wygaslo
z dnicm ! siycznia 2014 r. Wszyscy absolwcnci. ktorzy do dnia 31 grudnia 2013 r.
otrzyniali dyplom na podstawic przcpisow an. 116 usl. 1 pkt 3 i ust. la zachowuja
bczterminowo piawo do wykonywanla zawodu pracownika sticjalncgo i\a podstawic
przcpisow ustawy o pomocy spoicczncj. Trcsc lozporzifdzcnia nic ulcgnic juz zmianic
z uwagi na lo. zc przepisy lego rozporzadzcnia doiyezq w chwili obecnej sianu przcszlcgo
sprzed I siycznia 2013 r.
W swiellc powyzszego brak Jest uzasadnienia do wprowadzcnia proponowanej zmiany
tresci przcpisu przcjsciowcgo an. 1 16 ust. la. gdyz przcpis icn byl slosowany wytacznic
w

odnicsicniu

do

absoKvcntow.

ktorzy

uzyskali

dyplom

ukoiiczenia

siudiow

w nieprzckraezalnym usiawowo Icrminic do dnia 31 grudnia 2013 r.
W zwiazku z powyzszym. proponujemy wykreslenic an. 77 z projektu niniciszcj uslawy.
4) Do projcklowanego an. 178 ust. 2. an. 210 usl. 7 uslawy - przepisy le przewiduja. zc
w

przypadku

wygasniecia

slosunku

pracy.

pracownikowi przyslugujc

odprawa

picniczna przcwidziana dla pracownika. z klorym siosunck pracy rozwiazujc sic
z powodu likwidacji sianowiska pracy. Proponuje sic przcrcdagowanic lego przcpisu
lak. by wynikalo z nicgo. zc w przypadku wygasniecia slosunku pracy. pracownikowi
przyslugujc odprawa picniczna przcwidziana dla pracownika. z klorym siosunck pracy
rozwiqzuje siv z przyczyn niedolyczacych praeownikow - co bt;dzie korespondowalo
z przcpisami uslawy z d n i a 13 marca 2003 r. o szc/cgolnych zasadach rozwiazywania
z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedolyczacych pract)wnik6vv (Dz. l.l.
z 2 0 l 6 r. poz. 1474);
5)

DopkoOSR:
Przedmioiowy projekt ustawy powinien zoslac przeslany do zaopiniowania przcz
wszystkic
zawodowc

reprczcnlalywnc organizacjc

pi'acodawcow

w rozumieniu uslawy z dnia

i reprczcntatywnc

24 lipca 2015

zwiqzki

r. o Radzie Dialogu

Spolecznego i innych insiytuejaeh dialogu spolecznego (Oz. U. poz.

1240) na

podslawie an. 16 ustawy z dnia 23 inaja 1991 r. o organizacjach pracodawc(Sw (Dz. I J.
2015 r. poz. 2029) i art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiazkach zawodowych
(Dz. U. z2015 r. poz. 1881).
Z obecnego brzmienia pkl 5 OSR

wynika, zc projekt nic zostal przeslany dt)

zaopiniowania organizaejom pracodawcow oraz zwlqzkom zawodowym.
Ponadto mozna rozwazyc. czy przedmiotowy projekt ustawy nic powinien zosiac
skonsuhowany rowniez ze srodowiskiem psyehologow (np. Polskim Towarzyslweni
Psychoiogicznym.

Stowarzys/enicm

Psyehologow

Polskich)

z

uwagi

na

to.

ze wprowadza zmiany do uslawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzic psyehologa
i samorzqdzic zawodowym psyehologow (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz.
120 i 753).
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