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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

21 października 2008 r. ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, wprowadza do

jej tekstu następujące poprawki:

1) 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.";

2) 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.";
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3) 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";

4) w art. 23 wyrazy "art. 19" zastępuje się wyrazami "art. 19 ust. 1 – 4".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Zdaniem Senatu w ustawie z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach zakładów

opieki zdrowotnej należało rozszerzyć zakres uregulowań korzystnych dla pracowników.

Poprawka nr 1 wprowadza do ustawy możliwość ponoszenia kosztów doskonalenia

pracowników także przez pracodawcę. Osobie skierowanej na specjalizację przysługuje

pokrycie kosztów kursów realizowanych w ramach specjalizacji albo zwrot tych kosztów.

Pozostałe poprawki Senatu dotyczą uprawnień pracowniczych związanych z

wynagrodzeniem. Rozszerzono, i zagwarantowano w ustawie, uprawnienia do otrzymywania

dodatku za wieloletnią pracę również przez pracowników zakładów opieki zdrowotnej

prowadzonych przez spółki kapitałowe, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21

października 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Ta grupa pracowników otrzymała także

gwarancję ustawową uprawnień do nagrody jubileuszowej za długoletnią pracę oraz

jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (poprawka

nr 2, 3 i 4).


