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Pan
Włodzimierz Cimoszewicz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

             Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Kontroli
Państwowej wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został
upoważniony poseł Janusz Krasoń.

                                                                           Z poważaniem

Przewodniczący Komisji
do Spraw Kontroli Państwowej

(-) Ludwik Dorn



Projekt

USTAWA

z dnia ........... 2005 r.

o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr 124 poz.
1362, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170,
poz. 1652 i Nr 213 poz. 2081 oraz  z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) wprowadza się następujące
zmiany:

1) treść art. 21 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Środki prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odnoszące się do terenowych
jednostek organizacyjnych pracodawcy, inspektor pracy kieruje do pracodawcy, bez
względu na swoją właściwość terytorialną. Jeżeli usunięcie naruszeń przepisów prawa
pracy nie wymaga decyzji pracodawcy, a także gdy nie można inaczej uniknąć
niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu pracowników, inspektor pracy
wydaje decyzję, o której mowa w art. 21a ust. 1, osobie kierującej tą jednostką.”

2) w art. 21a uchyla się ust. 5

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 6 marca

1981 roku o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektor pracy może kierować środki prawne do

pracodawcy. Wyjątek od tej ogólnej reguły stanowi art. 21a ust. 5 ww. ustawy, z którego

wynika, że w razie, gdy zakład pracy posiada wydzielone terenowe jednostki organizacyjne,

inspektor pracy wydaje decyzję osobie kierującej wydzieloną jednostką organizacyjną, jeżeli

usunięcie naruszeń prawa pracy nie wymaga decyzji pracodawcy, a także, gdy nie można

inaczej uniknąć niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu pracowników.

W obowiązującym stanie prawnym skuteczność oddziaływania Państwowej Inspekcji

Pracy jest ograniczona, jeśli chodzi o pracodawców o rozbudowanej strukturze

organizacyjnej. W ciągu ostatnich 10 lat na polskim rynku pracy pojawiło się bowiem wiele

przedsiębiorstw posiadających taką strukturę (np. supermarkety, banki).

W przypadku tak rozbudowanych struktur pracodawcy, celowe jest wprowadzenie

możliwości kierowania przez inspektora pracy środków prawnych (decyzje, wystąpienia)



bezpośrednio do pracodawcy, choćby jego siedziba mieściła się na terenie właściwości innego

okręgowego inspektoratu pracy, niż ten, gdzie kontrola została przeprowadzona. Wyjątkiem

byłaby tylko sytuacja, gdy ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

inspektor pracy kierowałby decyzję do osoby kierującej wydzieloną terenową jednostką

organizacyjną zakładu pracy.

Przyjęcie projektu umożliwi usprawnienie postępowania kontrolnego a co za tym idzie

wzmocni realizację praw pracowników. Proponowana regulacja przyczyni się także do

bardziej skutecznego wykonywania ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekt ustawy nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych dla budżetu państwa i

nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.












