
Wroclaw, dnia 08.10.2018 r.
Krajowe Porozumienie Pracowników 
Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, 
reprezentowanych przez Organizacje Związkowe 
przy Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska 
zrzeszonych w porozumieniu zawartym 
w dniu 12 stycznia 2018 r.

Pan Henryk Kowalczy k 
Minister Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

Krajowe Porozumienie Pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, 
kierując się dobrem pracowników, wnosi o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do 
zmiany nw. artykułów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479):

1) art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz niektóry ch innych ustaw' (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479) w zakresie art. 8f ust. 
10 nowego brzmienia ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska — na etapie prac sejmowych 
nad projektem ustawy zmieniono treść art. 8f ust. 10 ustawy poprzez pominięcie przecinka 
po zwrocie „Praca w niedzielę lub święto”, co w konsekwencji skutkuje zmianą brzmienia 
przedmiotowego przepisu.

• Treść art. 8f ust. 10 ustawy' na etapie rządowych prac legislacyjnych:
„Praca w niedzielę lub święto, w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej nie może być 
wykonywana przez:

1) pracownika będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej 
opieki,

2) pracownika opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia do opieki nie korzysta 
drugie z rodziców lub opiekun,

3) pracownicę karmiącą dziecko piersią
-  bez ich zgody.”

• Treść art. 8f ust. 10 ustawy po uchwaleniu ustawy przez sejm:
„Praca w niedzielę lub święto w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej nie może być 
wykonywana przez:

1) pracownika będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej 
opieki,

2) pracownika opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia do opieki nie korzysta 
drugie z rodziców lub opiekun,

3) pracownicę karmiącą dziecko piersią
— bez ich zgody.”

Początkowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska zakładał, 
iż pracownik wymieniony w art. 8f ust. 10 podejmuje pracę „w niedzielę lub święto, w godzinach 
nadliczbowych oraz w porze nocnej” jedynie za jego zgodą (w zapisie dokonano wyliczenia 
okoliczności, w jakich wymagana jest zgoda pracownika na świadczenie pracy).

W ustawie w brzmieniu ostatecznym podpisanym przez Prezydenta RP, niniejszy artykuł poprzez 
usunięcie przecinka między wyrazami „święto” a „w godzinach nadliczbowych” wskazuje, że



pracownicy, o których mowa w art. 8f ust. 10 będą musieli pracować w niedzielę i święta w 
podstawowym systemie czasu pracy, (bez konieczności uzyskania od nich zgody ) a jedynie będą 
mogli być zwolnieni z obowiązku wykonywania pracy w tych dniach w godzinach nadliczbowych 
oraz porze nocnej. Niniejszy artykuł wskazuje również, że pracownicy będą zobowiązani do 
wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w inne dni niż w niedziele lub święta.

W związku z powyższym. Krajowe Porozumienie Pracowników Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Środowiska wnioskuje o zmianę ww. artykułu w zakresie przywrócenia przecinka między' 
wyrazami „święto” a „w godzinach nadliczbowych”.

2) art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 
oraz niektórych innych ustaw' (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479) w zakresie art. 8f ust. 10 pkt 1 i 2 
now ego brzmienia ustawy o Inspekcji Ochrony Środow iska -  doty czący pracow ników' Inspekcji 
Ochrony Środowiska zatrudnionych na stanowiskach inspektorów, którzy opiekują się osobami 
wymagającymi stałej opieki.

• Według stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku ustalenia, czy dana osoba 
wymaga stałej opieki -  należy pracodawcy przedłożyć „Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności” wydawane przez właściwe Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

„Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności” są wystawianie na wzorach zunifikowanych, przy' czym 
jeden z punktów takiego Orzeczenia brzmi -  "Tego rodzaju niepełnosprawność wymaga konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji". Tak więc, trudno będzie ustalić, czy dana osoba niepełnosprawna wymaga 
stałej, czy też długotrwałej opieki.

• Ponadto przepis art. 8f ust. 10 pkt 1 i 2 głosi, że praca w niedzielę lub święto w godzinach 
nadliczbowych oraz w porze nocnej nie może być wykonywana przez pracownika będącego 
jedynym opiekunem osoby wymagającej stałej opieki oraz pracownika będącego jedynym 
opiekunem dziecka do lat 8, jeżeli z uprawnienia do opieki nie korzysta drugie z rodziców lub 
opiekun.

Z dokumentacji dotyczącej osoby niepełnosprawnej wynika, że faktycznym jej opiekunem jest często 
inspektor (stawianie się wraz z osobą niepełnosprawną na okresowe i losowe wizyty lekarskie, 
wyjazdy na zajęcia rehabilitacyjne, otrzymywanie z ZUS zasiłku opiekuńczego z powodu 
sprawowania opieki nad dzieckiem, itp.). Jednak taki inspektor, który swoje czynności służbowe 
wykonuje w ramach S-godzinnego dnia pracy, w tym czasie ma prawo zapewnić tym osobom inną 
formę opieki, np. innej osoby. Wcale to nie oznacza, że w pozostałym czasie nie pełni roli .jedynego” 
opiekuna.

W związku z powyższym Krajowe Porozumienie Pracowników Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Środowiska, wychodząc na przeciw problemowi dotyczącemu osób niepełnosprawnych, 
wnioskuje o zmianę brzmienia ww. artykułu w następującym zakresie:

1. pkt I -  zawrzeć określenie „pracownika będącego opiekunem osoby wymagającej stałej lub 
długotrwałej opieki”, co nawiązywałoby do treści „Orzeczeń o stopniu niepełnosprawności” 
wydawanych przez właściwe Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

2. pkt 2 -  rozszerzyć zapis o pracownika opiekującego się osobą wymagającą stałej lub 
długotrwałej opieki, jeżeli z uprawnienia do opieki nie korzysta drugie z rodziców lub 
opiekun.

3) art. 19 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479) w brzmieniu: Przepisu ust. 1 nie 
stosuje się do pracowników' objętych szczególną ochroną stosunku pracy przewidzianą na 
podstawie odrębnych przepisów, w czasie gdy podlegają tej ochronie. Po upływie okresu, o



którym mowa w zdaniu pierwszym, stosunek pracy tych pracowników wygasa, w przypadku 
nieprzyjęcia przez nich nowych warunków pracy lub płacy.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska
oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, a także pracownicy innych
komórek organizacyjnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, do których
obowiązków należy wykonywanie zadań na rzecz wydziałów i działów monitoringu środowiska
oraz laboratoriów stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

2. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska
zawiadamiają na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach jakie maja nastąpić
w ich stosunkach pracy oraz przekazują Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazy
tych pracowników, z wyszczególnieniem pracowników objętych szczególna ochrona stosunku
pracy przewidziana na podstawie odrębnych przepisów.

3. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska przedstawia na piśmie pracownikom, o których mowa w ust. 1, 
nowe warunki pracy i płacy i wskazuje termin nie krótszy niż 7 dni. do którego pracownicy mogą 
złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków 
wraz z informacją o skutkach ich nieprzyjęcia.

4. Stosunki pracy pracowników, o których mowa w ust. 1. wygasają po upływie 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

5. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia 
w życie ustawy, złożyć do Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, określając we wniosku termin 
rozwiązania stosunku pracy nie dłuższy niż obowiązujący w danym stosunku pracy okres 
wypowiedzenia. Stosunek pracy ulega rozwiązaniu w terminie wskazanym we wniosku.

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 
i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106).

7. Jeżeli urzędnik służby cywilnej do dnia wejścia w życie ustawy wyrazi na piśmie wolę podjęcia 
pracy w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska staje się pracownikiem Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środow iska z dniem wejścia w życie ustawy.

8. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników objętych szczególną ochrona stosunku pracy
przewidziana na podstawie odrębnych przepisów, w czasie gdy podlegają tej ochronie.
Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosunek pracy tych pracowników
wygasa, w' przypadku nieprzyjęcia przez nich nowych warunków pracy lub płacy.

9. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 4, lub rozwiązania stosunku 
pracy na zasadach przewidzianych w ust. 8, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, 
o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1474 oraz z 2017 r. poz. 2181).

Zatem, z powyższego wynika, że wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w terminie 
30 dni od dnia ogłoszenia ustawy zawiadamiają na piśmie pracowników wydziałów i działów 
monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, a także 
pracowników innych komórek organizacyjnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, 
do których obowiązków należy wykonywanie zadań na rzecz wydziałów i działów monitoringu 
środowiska oraz laboratoriów, o tym że od dnia 1 stycznia 2019 r. stają się pracownikami Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. W tym samym terminie wojewódzcy inspektorzy ochrony 
środowiska przekazują Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazy pracowników, którzy 
z dniem 1 stycznia 2019 r. staną się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
z wyszczególnieniem pracowników objętych szczególną ochroną stosunku pracy przewidzianą 
na podstawie odrębnych przepisów.



Jednocześnie pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, a także pracownicy innych komórek 
organizacyjnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, do których obowiązków należy 
wykonywanie zadań na rzecz wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów, objęci 
szczególną ochroną stosunku pracy przewidzianą na podstawie odrębnych przepisów, w czasie gdy 
podlegają tej ochronie nie stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
Natomiast po upływie okresu szczególnej ochrony stosunku pracy przewidzianą na podstawie 
odrębnych przepisów, stosunek pracy tych pracowników wygasa, w przypadku nieprzyjęcia przez nich 
nowych warunków pracy lub płacy.

W takim razie, wychodzi że pracownicy objęci szczególną ochroną stosunku pracy otrzymują 
zawiadomienie o tym, że w przyszłości ich pracodawcą będzie Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, ale od dnia 1 stycznia 2019 r. jednak Ci pracownicy nie przechodzą do Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska i w dalszym ciągu będą pracownikami wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowiska, pomimo to, że macierzyste ich komórki organizacyjne stają się 
częścią Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pracownicy Ci mogą stać się pracownikami 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dopiero po upływie szczególnej ochrony stosunku pracy 
jeżeli przyjmą nowe warunku pracy i płacy. Nieprzyjęcie nowych warunków pracy i płacy skutkuje 
tym, że po upływie okresu szczególnej ochrony stosunku pracy przewidzianą na podstawie odrębnych 
przepisów, stosunek pracy tych pracowników wygasa.

Wobec tego, od dnia 1 stycznia 2019 r. wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska 
nie będą mieli do powierzenia jakiejkolwiek pracy dla pracowników, którzy powinni przejść 
do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a nie przejdą z powodu szczególnej ochrony 
stosunku pracy.

W związku z powyższym Krajowe Porozumienie Pracowników Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Środowiska, wnioskuje o zmianę brzmienia art. 19 pkt 8 na następujący:

Do pracowników, o których mowa w ust. 1 objętych szczególną ochroną stosunku pracy przewidzianą 
na podstawie odrębnych przepisów, nie stosuje się przepisu ust. 4. Po upływie okresu, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, stosunek pracy tych pracowników wygasa, w przypadku nieprzyjęcia przez nich 
nowych warunków pracy lub płacy.

Odpowiedź na niniejszą prośbę prosimy przesłać na adres:

Pani Adrianna Krzyżosiak-Milian 
Przewodnicząca KZ „Solidarność”
przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
ul. Paprotna 14 
51-117 Wrocław
solidamosc.wios.wroclaw@onet.pl 
tel. 695 213 012

W imieniu pracowników 
zrzeszonych w porozumieniu 
z dnia 12 stycznia 2018 r. 
Przewodnicząca 
KZ NSZZ „Solidarność" 
przy WIOŚ we Wrocławiu


