
Dezyderat nr 267 

Komisji do Spraw Petycji do Głównego Inspektora Pracy 

w sprawie zmian w zakresie systemu czasu pracy inspektorów pracy 

uchwalony na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2022 r. 

 

Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 r. 

rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o  Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wprowadzenia systemu 

zadaniowego czasu pracy inspektorów pracy (BKSP-144-IX-575/22). 

Przedmiotem petycji był postulat podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 

Inspekcji Pracy poprzez dodanie po artykule 58 ustawy artykułu 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”. 

Dyskusja na posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji w dniu 10 maja br. 

wykazała, że propozycja zgłoszona przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy 

Rzeczypospolitej Polskiej nie jest znana kierownictwu Państwowej Inspekcji 

Pracy ani nie toczyły się żadne rozmowy merytoryczne na jej temat. Obecna na 

posiedzeniu Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska, 

ustosunkowując się podczas dyskusji do propozycji zawartych w petycji, 

poinformowała, że podniesione w niej postulaty wprowadzenia zadaniowego 

czasu pracy nie były przedmiotem merytorycznej dyskusji czy uzgodnień 

z  kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy przed skierowaniem petycji 

do  Sejmu. 

Komisja do Spraw Petycji zwraca się o nawiązanie rozmów 

ze  Stowarzyszeniem Inspektorów Pracy RP, dokonanie próby doprecyzowania 

oczekiwań i wypracowanie uzgodnień na poziomie Państwowej Inspekcji 



Pracy, a następnie o pisemne stanowisko. Zdaniem Komisji taka formuła 

i  umożliwienie przedstawienia argumentów stron pozwoli na wypracowanie 

ewentualnego porozumienia czy doprecyzowanie kwestii będących 

przedmiotem rozbieżności.  

Komisja do Spraw Petycji zwraca się również o odniesienie się do idei 

poszukiwania elastycznego systemu, który umożliwiłby w bardzo szybko 

zmieniających się warunkach rynku pracy jak najefektywniejsze 

funkcjonowanie Inspekcji Pracy. Komisja prosi zatem o analizę propozycji 

z  uwzględnieniem wszystkich wad i zalet, a także potencjalnych zagrożeń, po 

dokonaniu konsultacji ze Stowarzyszeniem Inspektorów Pracy 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

        Przewodniczący Komisji 

(-) Sławomir Jan Piechota 

 


