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SPRAWOZDANIE

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 29 marca 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 28 marca 2007 r. nad ustawą

o Państwowej Inspekcji Pracy,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 3, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 22, 24,
25, 26, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 52, 53, 57, 60, 63, 64, 66, 71, 72, 82, 83, 85, 87, 89, 91,
92 i 93.

Ponadto Komisja informuje, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali
zmiany treści swoich wniosków:

- senator Antoni Szymański (pkt 21 i 83 zestawienia wniosków),

- mniejszość komisji (pkt 30 zestawienia wniosków),

- senator Janusz Kubiak (pkt 62a zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:

- senator Elżbieta Rafalska (pkt 47 zestawienia wniosków),

- senator Janusz Kubiak (pkt 51 i 55 zestawienia wniosków),

- senator Mieczysław Augustyn (pkt 79 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Antoni Szymański



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

1) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Członków Rady powołuje się:

1) w jednej trzeciej - spośród posłów, senatorów i kandydatów

zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów;

2) po jednej szóstej - spośród kandydatów zgłoszonych przez

organizacje związkowe i organizacje pracodawców

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i

wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100,

poz. 1080, z późn. zm.);

3) w jednej trzeciej - spośród kandydatów zgłoszonych przez inne

organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony

pracy, a także ekspertów i przedstawicieli nauki.";

Poprawka sen.
M. Augustyna

2) w art. 9 w ust. 3 skreśla się wyrazy "w ograniczonym lub

nieograniczonym zakresie";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

3) w art. 9 w ust. 9 w pkt 3 wyrazy "tryb rozstrzygania o prawidłowości

tych opinii" zastępuje się wyrazami "tryb postępowania odwoławczego

od tych opinii";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

4) w art. 10 w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) informowanie pracodawców i pracowników o przysługujących im

prawach i podejmowanie aktywnych działań wspierających

edukację w zakresie praw pracowniczych;";

Poprawka sen.
P. Wacha
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Uwaga:

Poprawki nr 5, 8, 12, 80 i 81 należy głosować łącznie.

5) w art. 10 w ust. 2:

a) w zdaniu wstępnym wyraz "zadań" zastępuje się wyrazami "zakresu

działania",

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż

stosunek pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;";

Poprawka sen.
M. Augustyna

6) w art. 10 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy "w miejscach

wyznaczonych poza tymi zakładami";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

7) w art. 11 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów

dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej

Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do:";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

8) w art. 11 w pkt 5 oraz w art. 23 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy

"w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność

gospodarczą,";

Poprawka sen.
M. Augustyna

Uwaga:

Poprawki nr 9, 29 i 31 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 10, 28, 30

i 33.

9) w art. 11:

a) skreśla się pkt 7,

b) w pkt 8 wyrazy "pkt 1-7" zastępuje się wyrazami "pkt 1-6";

Poprawka sen.
M. Augustyna
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Uwaga:

Poprawki nr 10, 28, 30 i 33 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 11.

10) w art. 11:

a) dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

"7a) nakazania pracodawcy lub przedsiębiorcy niebędącemu

pracodawcą nawiązania  stosunku pracy z osobą, której

powierzono wykonywanie pracy zarobkowej na warunkach

określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

7b) nakazania potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia

zawartej umowy o pracę; nakazy w tych sprawach podlegają

natychmiastowemu wykonaniu;",

b) w pkt 8 wyrazy "pkt 1-7" zastępuje się wyrazami "pkt 1-7b" oraz

skreśla się wyrazy "do pracodawcy";

Poprawka
mniejszości
KRPS

11) w art. 11 w pkt 8 skreśla się wyrazy "do pracodawcy"; Poprawka sen.
E. Tomaszewskiej
poparta przez
komisję

12) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają pracodawcy

oraz inne podmioty, na rzecz których jest świadczona praca

przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę świadczenia

tej pracy, zwani dalej "podmiotami kontrolowanymi".";

Poprawka sen.
M. Augustyna

13) w art. 14 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i

koncie płatnika składek, o których mowa odpowiednio w art. 40 i 45

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), w

zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym;";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję
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Uwaga:

Poprawki nr  14, 16, 18, 19, 21, 27, 32, 35, 67, 70, 84, 86 i 90 należy

głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 17.

14) w art. 17 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i skreśla się pkt 3; Poprawka sen.
A. Szymańskiego

15) w art. 18 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b wyrazy "art. 95 § 3" zastępuje się

wyrazami "art. 17 § 2";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

16) w art. 18 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Główny Inspektor Pracy może upoważnić swoich zastępców oraz

pracowników wykonujących czynności nadzorcze, zatrudnionych w

Głównym Inspektoracie Pracy, do rozpatrywania w jego imieniu

odwołań od decyzji okręgowych inspektorów pracy.";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

17) w art. 19 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "nadzór" dodaje się wyraz

"instancyjny";

Poprawka sen.
J. Kubiaka

18) w art. 19 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nadzorowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania prawa

pracy na obszarze objętym właściwością terytorialną okręgowego

inspektoratu pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 2;";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

19) w art. 19 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wydawanie w pierwszej instancji decyzji, podjętych w wyniku

kontroli, o których mowa w pkt 4;";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

20) w art. 19 w ust. 1 w pkt 9 wyraz "pracodawcę" zastępuje się wyrazami

"podmiot kontrolowany";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

21) w art. 19 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Okręgowy inspektor pracy może upoważnić swoich zastępców oraz

inspektorów pracy zatrudnionych w okręgowym inspektoracie

pracy do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w art.

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
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11 pkt 1-3 oraz 5-7, wystąpień, o których mowa w art. 11 pkt 8, a

także decyzji administracyjnych oraz innych rozstrzygnięć i

wniosków, o których mowa w odrębnych przepisach.";

22) w art. 23 w ust. 4 wyrazy "w terminie 3 dni zażalenie" zastępuje się

wyrazami "zażalenie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia

postanowienia";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

23) w art. 23 w ust. 5 skreśla się wyrazy "; o zniszczeniu protokołu należy

uczynić wzmiankę w protokole pokontrolnym";

Poprawka sen.
P. Wacha

24) w art. 24:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej.

3. Do kontroli przedsiębiorców nie stosuje się przepisów art. 79,

80, 82 i 83 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807, z późn.

zm.).",

b) skreśla się ust. 4-7;

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

25) w art. 26 w ust. 4 po wyrazach "rewizji osobistej" dodaje się wyrazy

", także w przypadku";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

26) w art. 31 skreśla się ust. 12; Poprawka
KRPS,
sen. P. Wacha
poparta przez
komisję

27) w art. 33:

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym oraz w ust. 2 wyrazy "inspektor pracy"

zastępuje się wyrazami "organ Państwowej Inspekcji Pracy",

b) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 11 pkt 1-4" zastępuje się wyrazami

"art. 11 pkt 1-5";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
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28) w art. 33 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "6 i 7" zastępuje się wyrazami "pkt 6-

7b";

Poprawka
mniejszości
KRPS

29) w art. 33 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "i 7"; Poprawka sen.
M. Augustyna

30) w art. 34:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Decyzje, o których mowa w art. 11 pkt 1-7b, wydawane są

odpowiednio w formie:",

b) w ust. 5 w zdaniu pierwszym po wyrazach "okręgowego inspektora

pracy" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 5a",

c) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Od decyzji inspektora pracy, o której mowa w art. 11 pkt 7a,

przysługuje odwołanie do sądu pracy w terminie 14 dni od dnia

otrzymania decyzji.";

Poprawka
mniejszości
KRPS

31) w art. 34 w ust. 1 w zdaniu wstępnym oraz w art. 35 wyrazy "pkt 1-7"

zastępuje się wyrazami "pkt 1-6";

Poprawka sen.
M. Augustyna

32) w art. 34:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Decyzje, o których mowa w ust. 1, w sprawach z zakresu

działania okręgowego inspektoratu pracy wydaje okręgowy

inspektor pracy.",

b) w ust. 5 wyrazy "decyzji inspektora pracy" zastępuje się wyrazami

"decyzji okręgowego inspektora pracy" oraz wyrazy "okręgowego

inspektora pracy" zastępuje się wyrazami "Głównego Inspektora

Pracy",

c) w ust. 6 wyrazy "okręgowy inspektor pracy" zastępuje się wyrazami

"Główny Inspektor Pracy";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

33) w art. 35 wyrazy "pkt 1-7" zastępuje się wyrazami "pkt 1-7b"; Poprawka
mniejszości
KRPS
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34) w art. 36:

a) przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

".... Wystąpienie, o którym mowa w art. 11 pkt 8, wydawane jest w

formie:

1) pisemnej;

2) ustnej.",

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wystąpienie, o którym mowa w ust. ... pkt 1, powinno zawierać

wnioski pokontrolne i ich podstawę prawną.";

Poprawka sen.
P. Wacha

35) w art. 37 w ust. 1 oraz w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "inspektor

pracy" zastępuje się wyrazami "organ Państwowej Inspekcji Pracy";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

Uwaga:

Poprawki nr 36 i 39 należy głosować łącznie.

36) w art. 38 w ust. 1 skreśla się pkt 1; Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję

37) w art. 39 w pkt 3 wyrazy "przestępstwo popełnione z winy umyślnej"

zastępuje się wyrazami "umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

38) w art. 40 w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "oraz w art.

5 ust. 2";

Poprawka
KRPS,
sen. J. Kubiaka
poparta przez
komisję

39) w art. 40 w ust. 3 wyrazy "art. 5 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 5

ust. 2";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję

40) w art. 40 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Osobie odwołanej ze stanowiska, o którym mowa w art. 5 ust. 3,

która przed powołaniem była urzędnikiem mianowanym,

przysługuje prawo do mianowania na stanowisko równorzędne,

Poprawka sen.
P. Wacha
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jeżeli spełnia wymogi określone w art. 39.";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 41 wyklucza głosowanie poprawki nr 42.

41) w art. 41:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 4",

b) skreśla się ust. 4;

Poprawka
senatorów:
P. Wacha,
J. Kubiaka
poparta przez
komisję

42) w art. 41 w ust. 4 po wyrazach "aplikacji inspektorskiej" dodaje się

wyrazy ", pod warunkiem złożenia państwowego egzaminu, o którym

mowa w art. 39 pkt 4";

Poprawka sen.
P. Wacha

43) w art. 46 w ust. 1 po wyrazie "przełożonych" dodaje się wyrazy

", z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2";

Poprawka sen.
J. Kubiaka

44) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne nie

może być członkiem partii politycznej ani prowadzić działalności

politycznej.".

Poprawka
mniejszości
KRPS
poparta przez
komisję

45) dodaje się art. 47a w brzmieniu:

"Art. 47a. Pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne

może należeć do związku zawodowego zrzeszającego

wyłącznie pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. W

Państwowej Inspekcji Pracy może działać tylko jeden

związek zawodowy zrzeszający pracowników, o których

mowa w zdaniu pierwszym.";

Poprawka sen.
W. Mańkuta

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 46 wyklucza głosowanie poprawek nr 47 i 48.

46) w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nie może podejmować zajęć

zarobkowych będących w sprzeczności z wykonywaną pracą.

Główny Inspektor Pracy określi szczegółowe zasady zabraniające

Poprawka sen.
J. Kubiaka
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podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej

Inspekcji Pracy, bez uzyskania uprzedniej zgody.";

47) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 48 w ust. 2 po wyrazie "Pracownik" dodaje się wyraz "mianowany";

Poprawka sen.
E. Rafalskiej

48) w art. 48 w ust. 2 po wyrazach "Głównego Inspektora Pracy" dodaje się

wyrazy "lub okręgowego inspektora pracy";

Poprawka sen.
P. Wacha

49) w art. 50 w ust. 2 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy ", lecz przez

okres sześciu miesięcy nie niższe od dotychczasowego";

Poprawka sen.
J. Kubiaka

50) w art. 50 w ust. 3 po wyrazie "można" dodaje się wyrazy ", na okres do

sześciu miesięcy,";

Poprawka sen.
P. Wacha

51) Uwaga: Poprawka wycofana.

dodaje się art. 52a w brzmieniu:

"Art. 52a. Pracownikowi nadzorującemu lub wykonującemu czynności

kontrolne przez okres nie krótszy niż 10 lat w Państwowej Inspekcji

Pracy przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni

roboczych, a po 20 latach pracy - w wymiarze 12 dni roboczych.";

Poprawka sen.
J. Kubiaka

52) skreśla się art. 56; Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

53) w art. 57 w ust. 1 po wyrazie "rentę" dodaje się wyrazy "z tytułu

niezdolności do pracy";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 54 wyklucza głosowanie poprawki nr 55.

54) w art. 58 skreśla się ust. 3; Poprawka sen.
P. Wacha

55) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 58 w ust. 3 wyrazy "1 stycznia 1949 r." zastępuje się wyrazami "1

stycznia 1969 r.";

Poprawka sen.
J. Kubiaka
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 56 wyklucza głosowanie poprawki nr 57.

56) w art. 59 w ust. 5 po wyrazach "nie stosuje się" dodaje się wyrazy ", za

ich zgodą,";

Poprawka sen.
P. Wacha

57) w art. 59:

a) w ust. 5 skreśla się wyrazy ", pracowników opiekujących się

dziećmi w wieku do ośmiu lat",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się do pracowników opiekujących się

dziećmi w wieku do ośmiu lat, pod warunkiem wyrażenia przez

nich zgody.";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 58 wyklucza głosowanie poprawki nr 59.

58) w art. 60:

a) w ust. 2 wyrazy "w godzinach nadliczbowych przysługuje czas

wolny" zastępuje się wyrazami "poza normalnymi godzinami pracy

przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze";

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "i samodzielnych";

Poprawka
KRPS

59) w art. 60 w ust. 3 skreśla się wyrazy "i samodzielnych"; Poprawka sen.
J. Kubiaka

60) w art. 62 w ust. 1 po wyrazie "postępowanie" dodaje się wyrazy "karne

lub";

Poprawka
KRPS,
sen. P. Wacha
poparta przez
komisję

61) w art. 63 w ust. 1 skreśla się pkt 4; Poprawka
senatorów:
P. Wacha,
J. Kubiaka

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 62 wyklucza głosowanie poprawki nr 62a.

62) w art. 63 w ust. 1 skreśla się pkt 5; Poprawka
sen. P. Wacha
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62a) w art. 63 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "trzy miesiące" zastępuje się

wyrazami "jeden rok";

Poprawka
sen. J. Kubiaka

63) w art. 64 w ust. 1 po wyrazie "pracownikiem" dodaje się wyraz

"mianowanym";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

64) w art. 65 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw

publicznych albo zakazu wykonywania zawodu;";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 65 wyklucza głosowanie poprawki nr 66.

65) art. 65 skreśla się ust. 3; Poprawka
senatorów:
P. Wacha,
J. Kubiaka

66) w art. 65 w ust. 3 po wyrazach "obowiązków pracowniczych" dodaje się

wyrazy "albo prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

67) w rozdziale 7 przed art. 95 dodaje się art. 94a w brzmieniu:

"Art. 94a. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks

postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z późn.

zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 631 otrzymuje brzmienie:

"Art. 631. W sprawach o ustalenie istnienia stosunku

pracy Główny Inspektor Pracy oraz

okręgowi inspektorzy pracy mogą wytaczać

powództwa na rzecz obywateli, a także

wstępować, za zgodą powoda, do

postępowania w tych sprawach w każdym

jego stadium.";

2) art. 462 otrzymuje brzmienie:

"Art. 462. W sprawach z zakresu prawa pracy i

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
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ubezpieczeń społecznych organizacje

społeczne, o których mowa w art. 61, a

także Główny Inspektor Pracy oraz

okręgowi inspektorzy pracy w zakresie

określonym w art. 631, mogą powodować

wszczęcie postępowania na rzecz

pracowników oraz ubezpieczonych.

Przepisy art. 61–63 stosuje się

odpowiednio.".";

68) w art. 95 w pkt 1:

a) w § 2 wyrazy "10 000 zł" zastępuje się wyrazami "5 000 zł" oraz

wyrazy "50 000 zł" zastępuje się wyrazami "10 000 zł",

b) w § 3 wyrazy "50 000 zł" zastępuje się wyrazami "25 000 zł";

Poprawka sen.
M. Augustyna

69) w art. 95 w pkt 2, art. 126 otrzymuje brzmienie:

"Art. 126. Na wniosek zobowiązanego, który wykonał obowiązek,

grzywny uiszczone lub ściągnięte w celu przymuszenia

podlegają zwrotowi w całości.";

Poprawka sen.
M. Augustyna

70) w art. 96:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 150 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja

związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa

organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub

zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów

rozliczeniowych czasu pracy, może stosować okresy

rozliczeniowe czasu pracy określone w art. 129 § 2 i w art.

135 § 2 i 3 – po uprzednim zawiadomieniu właściwego

okręgowego inspektora pracy.";",

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) w art. 23711 § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może nakazać

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
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utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby

pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione

stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.";";

71) w art. 96 skreśla się pkt 3 i 12; Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

72) w art. 96 w pkt 7, w art. 281 w pkt 6 na końcu stawia się przecinek oraz

dodaje się pkt 7 w brzmieniu :

"7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem

pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących

uszkodzeniem lub zniszczeniem";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 73, 74 i 77 należy głosować łącznie.

73) w art. 96 w pkt 7, w art. 281 w zdaniu końcowym wyrazy "od 1 000 zł

do 30 000 zł" zastępuje się wyrazami "do 20 000 zł";

Poprawka sen.
M. Augustyna

74) w art. 96 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w art. 282:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Kto, wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym

terminie wynagrodzenia za pracę lub innego siadczenia

przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do

tego świadczenia członkowi rodziny pracownika,

wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia

bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych

potrąceń

podlega karze grzywny do 20 000 zł.",

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§1a. Kto, wbrew obowiązkowi:

1) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu

wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar

tego urlopu,

Poprawka sen.
M. Augustyna
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2) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy

podlega karze grzywny do 10 000 zł.";";

75) w art. 96 w pkt 9, w art. 283 w § 1 po wyrazach "higieny pracy" dodaje

się wyrazy "w zakładzie pracy";

Poprawka sen.
M. Augustyna

76) w art. 96 w pkt 9, w art. 283 w § 1 skreśla się wyrazy "lub innymi

osobami fizycznymi";

Poprawka sen.
M. Augustyna

77) w art. 96 w pkt 9, w art. 283 w § 1 wyrazy "od 1 000 zł do 30 000 zł"

zastępuje się wyrazami "do 10 000 zł";

Poprawka sen.
M. Augustyna

78) w art. 96 w pkt 9, w art. 283 w § 2 w pkt 7 wyrazy "organu Państwowej

Inspekcji Pracy" zastępuje się wyrazami "właściwego okręgowego

inspektora pracy";

Poprawka sen.
M. Augustyna

79) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 96 w pkt 9, w art. 283 w § 2 w pkt 8 przecinek na końcu zastępuje się

kropką oraz skreśla się pkt 9;

Poprawka sen.
M. Augustyna

80) w art. 96 skreśla się pkt 10; Poprawka sen.
M. Augustyna

81) w art. 96 skreśla się pkt 11; Poprawka sen.
M. Augustyna

82) w art. 98 wyrazy "w dziale VII" zastępuje się wyrazem "przepisami"; Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

83) art. 100 otrzymuje brzmienie:

"Art. 100. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania

karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) wprowadza się

następujące zmiany:

1) w art. 55 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W razie powtórnego wydania przez prokuratora

postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję
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postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 §

2, pokrzywdzony oraz organ Państwowej Inspekcji

Pracy może w terminie miesiąca od doręczenia mu

zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia

do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego

oskarżonego oraz dla prokuratora";

2) w art. 306 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Organom Państwowej Inspekcji Pracy przysługuje

zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

lub dochodzenia w sprawach o przestępstwa

przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, o których mowa w art. 218–221

Kodeksu karnego, jeżeli złożyły zawiadomienie o

przestępstwie.";

3) w art. 330 § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do

wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie

postanowienie o umorzeniu postępowania lub

odmowie jego wszczęcia. Postanowienie to

podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora

nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy

zaskarżonego postanowienia, pokrzywdzony,

który wykorzystał uprawnienia przewidziane w

art. 306 § 1 i 2, oraz organ Państwowej Inspekcji

Pracy, który wykorzystał uprawnienia

przewidziane w art. 306 § 1-2, może wnieść akt

oskarżenia określony w art. 55 § 1 – o czym

należy go pouczyć.

 § 3. W razie wniesienia przez pokrzywdzonego lub

przez organ Państwowej Inspekcji Pracy aktu

oskarżenia prezes sądu przesyła jego odpis

prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w

terminie 14 dni akt postępowania

przygotowawczego".";
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84) po art. 100 dodaje się art. 100a w brzmieniu:

"Art. 100a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)

w art. 35a w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) współpraca z właściwym terenowo okręgowym

inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc

pracy osób niepełnosprawnych.".";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

85) w art. 101 w pkt 2, w art. 6zt w ust. 3:

a) po wyrazach "art. 1 ust. 2 pkt 5a" dodaje się wyrazy ", mając na

względzie konieczność zapewnienia sprawności przeprowadzanej

kontroli oraz prawidłowego dokumentowania przeprowadzonych

czynności kontrolnych",

b) skreśla się zdanie drugie;

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

86) w art. 102 w pkt 1, w §2 wyrazy "inspektor pracy" zastępuje się

wyrazami "Główny Inspektor Pracy lub okręgowy inspektor pracy";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

87) w art. 102 w pkt 2 w lit. b, § 1b otrzymuje brzmienie:

"§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie

przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy

popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie

wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy

może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w

wysokości do 5000 zł.";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

88) skreśla się art. 103; Poprawka sen.
M. Augustyna
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89) art. 105 otrzymuje brzmienie:

"Art. 105. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy zachowują

uprawnienia pracownicze oraz prawo do wykonywania lub

nadzorowania czynności kontrolnych wynikające z aktów, na

podstawie których powstał ich stosunek pracy lub na

podstawie których przysługiwało im prawo do wykonywania

lub nadzorowania czynności kontrolnych, przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy.";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

90) w art. 110 w ust. 1 wyrazy "inspektor pracy" zastępuje się wyrazami

"okręgowy inspektor pracy";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

91) w art. 110:

a) w ust. 2 wyrazy "właściwymi okręgowymi inspektorami pracy"

zastępuje się wyrazami "właściwymi organami Państwowej

Inspekcji Pracy",

b) w ust. 3 wyrazy "właściwego okręgowego inspektora pracy"

zastępuje się wyrazami "właściwe organy Państwowej Inspekcji

Pracy";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

92) w art. 112 wyrazy "pod rządami niniejszej ustawy" zastępuje się

wyrazami "po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

93) art. 113 otrzymuje brzmienie:

"Art. 113. Do egzekucji wszczętych na podstawie ustawy, o której

mowa w art. 95, przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.".

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


