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Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący Komisji Zdrowia
Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy – ciąg
dalszy (druk senacki nr 165; przedstawiciel wnioskodawców - sen. Tomasz Misiak).
W posiedzeniu uczestniczyli: −
−
−
−

senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej,
senatorowie członkowie Komisji Zdrowia,
senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej,
senatorowie członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Adam Fronczak,
− radca ministra w Departamencie Zdrowia Publicznego Michał
Sobolewski,
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
− dyrektor Departamentu Prawa Pracy Eugenia Gienieczko,
− naczelnik
Wydziału
Bezpieczeństwa
i
Higieny
Pracy
w Departamencie Prawa Pracy Jerzy Kowalski,
− główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawa Pracy Janina
Suzdorf,
− Główna Inspekcja Pracy:
− specjalista w Departamencie Prawnym Adam Chrzanowski,
− główny specjalista w Departamencie Warunków Pracy Ewa Krasuska,
− Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych:
− przewodnicząca Dorota Gardian,
− wiceprzewodniczący Zdzisław Bujas,
− Fundacja „Propylakticos”:
− prezes Lech Rutkowski,
− Konfederacja Pracodawców Polskich:
− ekspert Marcin Walczak,
− Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”:
− ekspert Grażyna Spytek-Bandurska,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Maciej Telec.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obrad senator Władysław Sidorowicz przypomniał, że posiedzenie jest
kontynuacją prac rozpoczętych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 sierpnia 2008 r.
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Reprezentujący wnioskodawców senator Tomasz Misiak poinformował o przeprowadzonych
konsultacjach z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie poprawności i zgodności zapisów
inicjatywy z obowiązującym prawem krajowym i unijnym.
Dyrektor Eugenia Gienieczko przedstawiła propozycje zapisów inicjatywy.
Podsekretarz stanu Adam Fronczak, w imieniu resortu zdrowia, negatywne odniósł się do
omawianego projektu w części dotyczącej ograniczenia przeprowadzania przez pracodawcę badań
pracowniczych. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych również byli przeciwni zmianom dotychczas obowiązujących zapisów w
tym zakresie.
W dyskusji poruszano m.in. sprawy dotyczące przeprowadzania badań pracowniczych oraz
zgodności proponowanych zmian z prawem unijnym.
Senator Władysław Ortyl zgłosił wniosek o odrzucenie projektu zmiany ustawy.
Wniosek nie uzyskał większości połączonych komisji (za-9, przeciw-14, wstrzymałosię-0).
Senator Tomasz Misiak zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian w inicjatywie w części dotyczącej
wydawania świadectw pracy oraz przeprowadzania pracowniczych badań lekarskich - według
sugestii dyrektor E.Genieczko. Poinformował także o konieczności zrezygnowania, ze względu na
niezgodność z przepisami prawa Unii Europejskiej, z proponowanych w inicjatywie zmian w art.
237 3 § 2 dot. szkoleń BHP.
Komisja przyjęła zarówno proponowane zmiany w zapisach inicjatywy jak i jednolity tekst
projektu z uwzględnionymi wcześniej poprawkami (za-13, przeciw-11, wstrzymałosię-0).
Senatorowie: Władysław Ortyl i Bronisław Korfanty zgłosili wniosek mniejszości o odrzucenie
projektu ustawy.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzeniu Senatu został wybrany senator Tomasz
Misiak.
Sprawozdawcą wniosku mniejszości będzie senator Władysław Ortyl.
Konkluzja: Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk 165 S).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła: Barbara Kapis

