L.dz. / 3.02 - 2022

Komisja do Spraw Petycji
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o Petycjach (tj. z 2017 r. poz. 1123 ze zm.),
Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, działając w interesie publicznym, ma
zaszczyt skierować do Wysokiej Komisji petycję o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na
celu znowelizowanie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (dalej ustawa
o PIP).
Postulujemy, aby po artykule 58 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy dodać
art. 58a - w brzmieniu:
„Na pisemny wniosek inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2
– wykonuje on pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W takim przypadku art. 140, oraz
art. 149 §2 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio”.

Uzasadnienie
Aktualnie obowiązujące postanowienia ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie dają możliwości
wykonywania pracy przez inspektorów pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, pomimo tego, że
zarówno rodzaj pracy jak i jej organizacja, a także miejsce wykonywania pracy - spełniają kryteria
systemu zadaniowego czasu pracy, określone w art. 140 Kodeksu pracy.
Inspektorzy pracy – którzy są organami Państwowej Inspekcji Pracy - realizują swoje ustawowe
zadania co do zasady na terenie określonym przez właściwość terytorialną okręgowego inspektoratu
pracy (odpowiada to obszarowi województwa), o każdej porze dnia i nocy, a na podstawie art. 44
ust. 2 ustawy w zakresie swojego działania są niezależni od jakichkolwiek wpływów postronnych.
Skuteczność działania inspektorów pracy związana jest z przeprowadzaniem kontroli w miejscu
i czasie nie zawsze możliwym do wcześniejszego zaplanowania – uwarunkowanych miejscem
i czasem faktycznie wykonywanej pracy.
Wskazać należy przy tym, iż ogromna część podmiotów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy działalność swoją prowadzi poza godzinami pracy okręgowych inspektoratów pracy. Aktualnie
więc, z uwagi na uwarunkowania ustawowe, czynności kontrolne przeprowadzane są co do zasady
w godzinach pracy urzędu, a kontrole prowadzone w innych godzinach są wyjątkami, znacznie
ograniczonymi przez obowiązujące w obecnym stanie prawnym procedury planowania i rozliczania
czasu pracy związanego z takimi kontrolami.

W opinii Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej sytuacja taka ogranicza
możliwości sprawowania przez PIP skutecznej kontroli i stawia w niekorzystnej sytuacji (jeżeli
chodzi o nadzór nad warunkami pracy) znaczną część pracowników zatrudnianych w godzinach
innych niż godziny pracy poszczególnych okręgowych inspektoratów pracy.
Zapis o odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w odniesieniu do art. 58a ustawy o PIP
ma na celu uniknięcie ewentualnych niejasności w zakresie ustalania czasu niezbędnego do
wykonywania powierzonych zadań oraz formy ewidencji czasu pracy, która jest inna niż w przypadku
pracowników Państwowej Inspekcji Pracy nie objętych systemem zadaniowego czasu pracy.
Ponadto wprowadzenie postulowanej nowelizacji znacznie odbiurokratyzuje proces kontrolny,
pozwoli „uwolnić” od biurokratycznych obowiązków znaczną grupę pracowników okręgowych
inspektoratów pracy i pozwoli skierować tych pracowników, w większości zatrudnionych na
stanowiskach inspektorskich, do wykonywania działalności merytorycznej, zgodnie z ustawą o PIP
oraz Konwencją Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Proponowana nowelizacja ustawy o PIP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także
pozwoli na bardziej elastyczne rozwiazywanie przez organy PIP problemów związanych
z przebiegiem czynności kontrolnych w warunkach ograniczeń i wymogów organizacyjnych
wynikających ze stanów nadzwyczajnych, takich jak np. obecna epidemia SARS-CoV-2.
Jesteśmy przekonani, iż postulowana zmiana pozytywnie wpłynie na realizację zadań
nałożonych na Państwową Inspekcję Pracy oraz przyczyni się do poprawy stanu przestrzegania
przepisów prawa pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Korespondencję proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy zarzad@siprp.pl oraz
siprp@onet.pl .
Niniejszym wyrażamy zgodę, o jakiej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o Petycjach - na
odwzorowanie cyfrowe petycji na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję.
Kraków, dnia 3.02.2022 r.
w imieniu Zarządu Głównego SIPRP
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