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Pan 
Lech CZAPLA 
Szef Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 września 2012 r., GMS-WP-173-259/12 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 

Z poważaniem 

s_~'-t--t~/;r{~t--vv-7J,J7-l -n~ivc' 
Stanisław DĄBROWSKI 
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Warszawa, dnia /0 października 2012 r. 

L.dz ......................................... ., .... 

D~ta ·w·oh·"'ll ; i · ·: 
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Pan 
Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

W związku z otrzymanym do opinii, przy piśmie z dnia 21 września 2012 r., znak: 

GMS-WP-173-259112, rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy 

oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, że z punktu widzenia wykonawcy, 

nie zgłaszam uwag do przedłożonego projektu. 

/ 

Zbigniew Derdziuk 
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Data wpływu ..... :1.~ .. J.ąJQJZ.. 
Warszawa, ,f0 października 2012 r. 

Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

Odpowiadając na pi~mo z dnia 19 września 2012 r. znak:GMS-WP-173-259/12, w 

sprawie wyrażenia opinii do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy 

oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję: 

Przedmiotowy projekt przewiduje uchylenie art. 209 i art. 283 § 2 pkt 1 Kodeksu 

pracy, a tym samym zniesienie obowiązku informowania właściwego okręgowego 

inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o rozpoczęciu 

działalności przez pracodawcę oraz zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej 

działalności. Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, na mocy których urzędy statystyczne obowiązane 

będą udostępniać Państwowej Inspekcji Pracy 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. 

Niezależnie od powyższego na mocy ustaleń z Prezesem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych uzgodniono, że zakres danych statystycznych przekazywanych Państwowej 

Inspekcji Pracy zostanie rozszerzony o dwie dodatkowe informacje, tj. o datę powstania 

obowiązku opłacania składek przez płatnika oraz o datę powstania obowiązku 

ubezpieczeń społecznych najwcześniej zgłoszonego ubezpieczonego z pracowniczym 

kodem tytułu ubezpieczenia. 

W świetle powyższego należy uznać, że zmiany wprowadzone projektowaną 

ustawą nie wpłyną negatywnie na zakres uzyskiwanych dotychczas danych, niemniej 

-



danych gromadzonych na kontach płatników z urzędu, tak jak ma to mieć miejsce w 

przypadku urzędów statystycznych. Obowiązujący przepis art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 404, z późn. 

zm.) nie przewiduje takiego obowiązku, przyznając·Państwowej Inspekcji Pracy jedynie 

uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych przez ZUS. Obecnie 

dane przekazywane są na podstawie porozumienia zawartego między Prezesem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych a Głównym Inspektorem Pracy. Ustawowe uregulowanie 

przedmiotowej kwestii w sposób właściwszy zabezpieczy interes Państwowej Inspekcji 

Pracy, wykorzystującej pozyskiwane dane w bieżącej działalności kontrolnej. 

----1 

~· r.~//{d (.·(-t'.Ctt'U'( 

;./ i.~' 
f. 

;!(( 
L·~· L 

-


