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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 12 lipca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 

(druk nr 450) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest przyznanie inspektorom pracy zatrudnionym w Państwowej Inspekcji 

Pracy prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W myśl dodawanego do ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a, inspektorom wykonującym 

czynności kontrolne przysługiwać będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni 

roboczych po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne, zaś po 20 

latach pracy w takim charakterze – w wymiarze 12 dni roboczych. 

Powyższe rozwiązanie jest wzorowane na przepisach ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli, która w art. 79 przyznaje kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli 

prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w takim samym wymiarze jaki wprowadza 

opiniowana ustawa. 

W aktualnym stanie prawnym dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje również 

innym grupom pracowników, a w szczególności: sędziom, prokuratorom, urzędnikom służby 

cywilnej, pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodku pomocy społecznej, centrum 

usług społecznych lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, osobie zaliczonej do 

znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a także pozostającym 

w zatrudnieniu inwalidom wojennym, kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu 

powojennego.  

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 1088) został przygotowany przez sejmową Komisję do 

Spraw Petycji w odpowiedzi na petycję nr BKSP-145-IX-60/20 skierowaną do Sejmu przez 

Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Marszałek Sejmu, w dniu 

14 kwietnia 2021 r., skierowała projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 6 lipca 2021 r. Komisja wniosła o jego uchwalenie bez poprawek (druk sejmowy 

nr 1367). Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 34. posiedzeniu Sejmu w dniu 

7 lipca 2021 r. Wobec braku wniosków legislacyjnych niezwłocznie przystąpiono 

do trzeciego czytania. Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r. 

w brzmieniu przedłożenia. Za uchwaleniem ustawy głosowało 419 posłów, 7 posłów było 

przeciw, 7 wstrzymało się od głosowania.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.  

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


