
  
 Warszawa, 6 marca 2015 r. 

SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  

DKRM-140-253(3)/14  

 

 

 Pan  

 Radosław Sikorski 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Marszałku 

 

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 

 

 

- o zmianie ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej (druk nr 

3002). 

 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Gospodarki do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 

parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-)Ewa Kopacz 
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Stanowisko  

gospodarczej (druk nr 3002) 

 

 

 na 

 przez 

P

 

funkcjonowani  cenne 

i  

Projektowana zmiana ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej /dalej „ustawa SDG”/ , 

dodanie pkt 8 w art. 84a ustawy SDG, 

prowadzonej na podstawie przepisów tej ustawy, kontroli rczej 

 na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 

Inspekcji Pracy  

Na podstawie art. 84a ustawy SDG przepisów: 

-  

- 

 

- 

 

- art. 80a (przeprowadzenie kontroli w siedzibie kontrolowanego i godzinach jego 

pracy),  

- art. 81 us  

-  

-  

- art. 83 (ograniczenie limitu czasu trwania kontroli) 

m: 
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, do kontroli 

w  

 przeprowadzania kontroli. 

W obecnym stanie prawnym 

 80, art. 82 oraz art. 83 ustawy SDG. 

Przepisy te ych, 

stosowaniu. at jest przy ta przez  

 O Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle 

i handlu,  (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450) – zwana 

 

Zgodnie z Konwencją MOP nr 81 

Konwencja MOP nr 81, 

Konwencji 

MOP nr 81 

przewidziane w t

w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o y, 

która polski system inspekcji pracy, 

Pracy) i zakres jeg którego postanowienia 

Konwencji MOP nr 81  

Zgodnie z art. 12 Konwencji MOP nr 81  

 dnia i nocy, 

do  z tymi postanowieniami, 

w 

 

przepro  

 

Zatem do organ ustawy SDG 

(art. 80 ust. 2 pk
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(art. 83 ust. 2 

pkt 1).  

standardów przeprowadzania kontroli stosowanych przez wszystkie organy kontroli, 

np.  

ki kontroli   

N  zwolnienia PIP z 

inspektor

ust. 1 i 2 ustawy SDG

ma jasno wyznaczony zakres przedmiotowy kontroli, a 

 ustawy SDG) jest istotny zarówno z punktu widzenia 

anym czasie przeprowadzenie 

kontroli przez inny organ, który nie ko

SDG co do  

Zgodnie z art. 80a ustawy SDG, zmienianym w poselskim 

projekcie ustawy,  siedzibie kontrolowanego lub 

w  gospodarczej. Z

prowadzenie kontroli. Zasada 

dokumentów. 

– Prawo  

Stosowanie tych standardów zapewnia  procedur kontrolnych i sprzyja 

 

niestosowaniem przez PIP. 
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art. 81a ustawy SDG go 

 w przypadku kontroli wykonywanej 

przez PIP

ania art. 81a ustawy SDG jest zawarte 

w art. 84a ustawy SDG ,  

kontroli jest bezzasadne lub z 

granicznej. 

do 

stosowanie kontroli i nadzoru inspekcji pracy w stosunku do wszystkich pracodawców, 

a 

fizyczne (art. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 ).  

W kwestii poruszonego w uzasadnieniu do projektu ustawy zniesienia obowiązku 

wcześniejszego informowania pracodawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie 

legalności zatrudnienia, 

przeprowadzania przez organy PIP tej kontroli bez uprzedniego zawiadomienia 

art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy SDG

zabezpieczeniu dowodów jego 

rzepisom jest wykroczeniem, jest to 

o niej. Tym samym nie zachodzi potrzeba zmian legislacyjnych. 

prawa pracy  

 stosowane wobec kontroli PIP w oparciu 

o postanowienia Konwencji MOP nr 81. 

 odniesieniu do kontroli podejmowanej przez 

PIP na podstawie skargi pracownika – – 

do art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy SDG, ogólne zwolnie

o troli, 

jest Konwencja nr 81 MOP art. 83 ust. 2 pkt 1 



 5

ustawy SDG prawnione jest e stwierdzenie zawarte 

w uzasadnieniu do poselskiego projektu ustawy tryb przeprowadzania kontroli 

ustanowiony przepisami ustawy SDG w znaczący sposób przedłuża czas rozpatrywania skarg, 

a w niektórych przypadkach może wręcz uniemożliwić ich rozpatrzenie z uwagi na określony 

w ustawie SDG dopuszczalny okres kontroli. 

stawiania inspektorom pracy  

 jest zintensyfikowanie przez  

w  ze   organami administracji skarbowej. 

terytorialnych i 

ukierunkowanie prowadzonych kontroli przede wszystkim na o

ryzykiem.  

stosowania 

wobec PIP oli w ustawie SDG (art. 80 – 

– – limit czasu kontroli). 

Zmiana ustawy SDG ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764) 

w 

o  ustawy SDG). 

 

zainteresowani przepisami ustawy SDG o przeprowadzaniu 

 

wsz

gospodarczej pr

wany 

i 
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z takimi elementami rcy, 

 w 

i enty 

z zakresu inspekcji pracy przeprowadzana u 

gospodarczej. 

Opisany zakres stosowania ustawy SDG do organów kontroli PIP zedstawiony 

w Stanowisku Rządu do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk sejmowy nr 2739), 

 

par

 

W uzasadnieniu do poselskiego projektu ustawy podniesiono dodatkowo 

anie usta

i e zgodnie z art. 84c ustawy SDG 

naruszenia przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 

1 i 2, art.  sytuacji, gdy istnieje podejrzenie 

to 

wymogu poinformowania 

kontrolowanego o  

dokonaniu 

w  wpisu informacji o zastosowaniu órych mowa  w art. 79, 80, 

82 i 83 ustawy SDG, nie ma podstawy do wniesienia sprzeciwu. 

 szczególny charakter art. 84a ustawy SDG. W wskazane 

w art. 84a  ustawy SDG specyficznym charakterze, gdy zasady 

  przyczyn obiektywnych, 
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a  przypadku szczególnego nadzoru 

podatkowego, albo gdy dotyczy  portu, 

 

 pojazdu, albo gdy dotyczy szczególnych aspektów zdrowotnych oraz 

ochrony przed organizmami szkodliwymi (kontrola weterynaryjna, graniczna kontrola 

fitosanitarna), 

padku nadzoru 

weterynaryjnego i 

prawa unijnego. 

 akceptacji dla poselskiego 

projektu ustawy o gospodarczej (druk 

nr 3002). 


