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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
 

(druk nr 234) 

 
 
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, 

z późn. zm.) 

[Art. 209. 
§ 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora 
pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie 
prowadzonej działalności. 

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany 
miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub 
profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia 
dla zdrowia pracowników. 

§ 3. (skreślony). 
§ 4. Właściwy okręgowy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może 

zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenia 
dla zdrowia lub życia pracowników do okresowej aktualizacji informacji, o której mowa 
w § 1.] 

 
Art. 283. 

§ 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując 
pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto: 
[1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowego 

inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, 
rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju 
i zakresu prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana 
technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników,] 

2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu 
budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była 
wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3) wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia 
techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, 
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4) wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które 
nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, 

5) wbrew obowiązkowi stosuje: 
a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich 

szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków 
profilaktycznych, 

b) substancje chemiczne i ich mieszaniny nieoznakowane w sposób widoczny i 
umożliwiający ich identyfikację, 

c) substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające 
zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie nieposiadające kart 
charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym 
działaniem, pożarem lub wybuchem, 

6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, 
prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym 
wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione 
skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, 
nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą 
informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób, 

7) nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu 
Państwowej Inspekcji Pracy, 

8) utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności 
uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji 
niezbędnych do wykonywania jej zadań, 

9) bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub 
innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 oraz z 2012 r. poz. 460 i 892) 

 
Art. 36. 

1. Za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru 
sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 
2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania 
wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

2. Za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem 
bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera 
się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania 
wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono 
naruszenia tych wymagań. 
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3. Za badania laboratoryjne i inne czynności związane z wydaniem oceny o kosmetykach 
przywożonych z zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu lub produkcji, wykonywane 
w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobiera się od osób oraz jednostek 
organizacyjnych, na rzecz których są one przywożone, opłaty w wysokości określonej w 
ust. 1, nawet jeżeli badania związane z wydaniem oceny nie wykazały naruszenia 
wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

3a. Opłaty za badania laboratoryjne i inne czynności, o których mowa w ust. 1, związane z 
czynnościami wykonywanymi w ramach urzędowych kontroli żywności oraz materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określają przepisy o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

3b. Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 1-3a, stacje sanitarno-epidemiologiczne 
mogą pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych, w szczególności 
w zakresie: 

1) badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności 
dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego, 

2) prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych. 
3c. Środki pochodzące z wykonywanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne usług, o 

których mowa w ust. 3b, stanowią dochody budżetu państwa. 
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania 

wysokości opłat za badania laboratoryjne i inne czynności, o których mowa w ust. 1-3, z 
uwzględnieniem kosztów ich wykonania. 

5. (uchylony). 
6. (uchylony). 
 

<Art. 36a. 
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych 
zgromadzonych: 

1) w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) 
prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

2) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie płatnika składek, o którym 
mowa w art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. O STATYSTYCE PUBLICZNEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 

591) 

Art. 44. 
1. Organy prowadzące urzędowe rejestry, z wyjątkiem rejestrów sądowych, i systemy 

informacyjne administracji publicznej zawierające dane o poszczególnych podmiotach są 
obowiązane do wpisywania numeru identyfikacyjnego podmiotu nadanego w rejestrze 
podmiotów, posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji oraz stosowania 
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jednolitych oznaczeń kodowych opisu podstawowych cech podmiotu, kodowanych 
według standardów klasyfikacyjnych. 

[2. Urzędy statystyczne udostępniają nieodpłatnie: 
1) organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji 

publicznej, o których mowa w ust. 1, okresowo wykazy podmiotów wpisanych do 
rejestru podmiotów wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym 
opisem informacji objętych rejestrem, 

2) organom administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, innym 
instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, 
Państwowej Inspekcji Pracy, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 
Osobowych, równorzędnym organom, jednostkom i instytucjom państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług oraz Komisji 
Europejskiej na ich pisemny wniosek, wyciągi z rejestru podmiotów 

- w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych 
organów.] 

<2. Urzędy statystyczne udostępniają nieodpłatnie: 
1) organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne 

administracji publicznej, o których mowa w ust. 1, okresowo wykazy 
podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów wraz z nadanym im numerem 
identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem, 

2) organom administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, innym 
instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi 
Polskiemu, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, 
równorzędnym organom, jednostkom i instytucjom państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi 
umowę regulującą swobodę świadczenia usług, oraz Komisji Europejskiej na 
ich pisemny wniosek, wyciągi z rejestru podmiotów, 

3) Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu, 
kwartalnie, zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o podmiotach 
deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem 
identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem 

–  w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych 
organów lub instytucji.> 

3. Udostępniane w trybie ust. 2 informacje nie mogą obejmować danych, o których mowa w 
art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8. 
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USTAWA dnia 13 października 1995 r. O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI 

PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) 

 
Art. 8b. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP. W przypadku osób 
fizycznych objętych rejestrem PESEL potwierdzenie nadania NIP zawiera również numer 
PESEL. 

[2. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 
dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu 
skarbowego.] 

<2. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 
3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika 
urzędu skarbowego.> 

3. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą potwierdzenie 
nadania NIP wydaje się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do 
naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. 

 

 


