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dotyczy: petycji Znak: BKSP-144-IX-575/22

Uwzględniając tezy zawarte w opinii Biura Analiz Sejmowych (znak BAS-WAP-598/22 ) do petycji
Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie nowelizacji
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w części dotyczącej wprowadzenia zadaniowego czasu pracy dla
organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy (Sygn. BKSP-144-IX-575/22) oraz uwzględniając
korespondującą z przedmiotową opinią argumentację Pani Małgorzaty Dziwińskiej - Zastępcy Głównego
Inspektora Pracy zaprezentowaną w dniu 10 maja 2022 r. w trakcie posiedzenia Wysokiej Komisji, jak również
podzielając postulaty Pana Sławomira Piechoty - Przewodniczącego Komisji oraz Pani Izabelli Katarzyny
Mrzygłockiej - Zastępcy Przewodniczącego Komisji - Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej
Polskiej niniejszym dokonuje autokorekty postulowanej zmiany tj. dodawanego do ustawy o PIP art. 58 a,
któremu aktualnie proponuje nadać następujące brzmienie: „Czas pracy inspektora pracy zatrudnionego na
stanowisku o jakim mowa w art. 38 ust. 2 - jest określony wymiarem jego zadań.”
W konsekwencji z treści uzasadnienia petycji SIPRP z dnia 3.02.2022 r. wykreśla się drugi od góry akapit
z zapisem o odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w odniesieniu do art. 58 a ustawy o PIP
(4 wersy na stronie 2), pozostałą treść uzasadnienia petycji (jako w pełni aktualną) pozostawiając bez zmian.
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 wnoszącego petycję.
Kraków, dnia 30.05.2022 r.
w imieniu Zarządu Głównego SIPRP

do wiadomości
Izabella Katarzyna Mrzygłocka – Zastępca Przewodniczącego Komisji do Spraw Petycji
Katarzyna Łażewska – Hrycko - Główny Inspektor Pracy
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