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S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 3598).

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 17 grudnia 2004 r. powyższy projekt
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2005 r. i  po
wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że projekt
ustawy zawarty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej

wnosi :

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2005 r.

Zastępca Przewodniczącej Komisji
                                                                                                   i  Sprawozdawca

                                                                                                  /-/ Jacek Kasprzyk



Liczba stron : 2  Data : 05-01-20  Nazwa pliku : 3683-ustawa.doc
IV kadencja/druk nr 3598

1

Projekt

USTAWA

z dnia 2004 r.

o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy1)

Art. 1

W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr
124, poz. 1362, z późn. zm.2)) w art. 8 w ust. 1 po pkt 11c dodaje się pkt 11d w
brzmieniu:

„11d) współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpo-
wiedzialnymi za nadzorowanie warunków pracy i zatrudnienia pracow-
ników skierownych do wykonywania pracy na ich terytorium na określo-
ny czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym
członkiem Unii Europejskiej polegająca na:

a) udzielaniu informacji w zakresie warunków zatrudnienia pracow-
ników skierowanych do wykonywania pracy na terytorium pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej na określony czas przez
pracodawcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

b) informowaniu o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko pra-
wom pracowników skierowanych do wykonywania pracy na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej na określony czas przez pra-
codawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii
Europejskiej,

c) wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem pracy właściwego do
udzielania żądanej informacji ze względu na zakres jego działa-
nia.”.

                                                
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 96/71/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 018, z 21.01.1997 r.; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne,
Rozdz. 05, t. 2, str. 431).

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz.
1405 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 213, poz.
2081 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808.
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Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


