
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 30 października 2008 r. Druk nr 315 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków
zgłoszonych w toku debaty w dniu 29 października 2008 r. nad ustawą

o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 2, 4, 5 i 6.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia

(-) Władysław Sidorowicz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek
mniejszości KZ
poparty przez
mniejszość komisji

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Poprawki nr 1, 3 i 7 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 17 do

ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia.

Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 1 jest konieczność dokonania

zmiany w art. 4 ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej

oraz w art. 80 i art. 92 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy z

zakresu ochrony zdrowia.

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie

opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1, w

przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może

przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37

godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie

pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie

rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i

gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym,

nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40

godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym

tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

3. Czas pracy pracowników komórek organizacyjnych

(zakładów, pracowni):

1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej -

stosujących w celach diagnostycznych lub

leczniczych źródła promieniowania jonizującego,

2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii,

Poprawka
senatorów:
J. Fetlińskiej,
S. Koguta,
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej

lub prosektoriów

- w zakresie określonym w ust. 5, nie może przekraczać

5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w

przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w

przyjętym okresie rozliczeniowym.

4. Czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych

na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami,

w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może

przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin

na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu

pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

5. Czas pracy, o którym mowa w ust. 3, stosuje się do

pracowników na stanowiskach pracy w:

1) komórkach organizacyjnych (zakładach,

pracowniach): radiologii, radioterapii i medycyny

nuklearnej, jeżeli do ich podstawowych

obowiązków należy:

a) stosowanie w celach diagnostycznych lub

leczniczych źródeł promieniowania jonizującego,

a w szczególności: wykonujących badania lub

zabiegi, asystujących lub wykonujących

czynności pomocnicze przy badaniach lub

zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające

źródła promieniowania lub wytwarzające

promieniowanie jonizujące, lub wykonujących

czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych

leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych,

lub

b) prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem

źródeł promieniowania jonizującego, lub

c) dokonywanie pomiarów dozymetrycznych

promieniowania jonizującego związanych z

działalnością, o której mowa w lit. a i b;
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2) komórkach organizacyjnych (zakładach,

pracowniach) fizykoterapeutycznych, jeżeli do ich

podstawowych obowiązków należy kontrolowanie

techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne

wykonywanie zabiegów;

3) komórkach organizacyjnych (zakładach,

pracowniach): patomorfologii, histopatologii,

cytopatologii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich

podstawowych obowiązków należy:

a) przygotowywanie preparatów lub

b) wykonywanie badań histopatologicznych i

cytologicznych;

4) komórkach organizacyjnych (zakładach,

pracowniach): patomorfologii, medycyny sądowej

oraz prosektoriach, jeżeli do ich podstawowych

obowiązków należy:

a) wykonywanie sekcji zwłok lub

b) wykonywanie badań patomorfologicznych i

toksykologicznych, lub

c) pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz

badań patomorfologicznych i

toksykologicznych, lub

d) pobieranie narządów i tkanek ze zwłok.

6. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1-4, nie

może przekraczać 4 miesięcy.";

2) w art. 15:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Koszty doskonalenia zawodowego na zasadach określonych w

ust. 2 – 4 może pokryć także pracodawca.",

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pokrycie kosztów kursów realizowanych w ramach specjalizacji

albo zwrot tych kosztów.";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję
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3) w art. 19 w ust. 1 w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się

pkt 3 w brzmieniu:

"3) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej";

Poprawka
senatorów:
J. Fetlińskiej,
S. Koguta,
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Poprawki nr 4, 5 i 6 należy głosować łącznie.

4) w art. 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Dodatek za wieloletnią pracę, o którym mowa w ust. 1, ustalony w

sposób określony w ust. 2, przysługuje także pracownikowi zakładu

opieki zdrowotnej prowadzonego przez spółkę kapitałową, o której

mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia ...... 2008 r. o zakładach opieki

zdrowotnej.";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

5) w art. 21 w ust. 1 oraz w art. 22 w ust. 1 wyrazy "o którym mowa w art.

19" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 19 ust. 1, oraz

pracownikowi zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez spółkę

kapitałową, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia ...... 2008 r. o

zakładach opieki zdrowotnej";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

6) w art. 23 wyrazy "art. 19" zastępuje się wyrazami "art. 19 ust. 1 – 4"; Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

7) w art. 23 wyrazy "w art. 19" zastępuje się wyrazami "w art. 19 pkt 1 i

2".

Poprawka
senatorów:
J. Fetlińskiej,
S. Koguta,
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................


