Przedmowa
Jedną z zasadniczych ról państwa jest stanie na straży praworządności i przepisów prawa. Ustawodawca tworząc wyspecjalizowane organy
nadzoru i kontroli kreuje standardy postępowania które stanowią wzorzec
do funkcjonowania społeczeństwa prawa. Podpisanie w dniu 3.1.1919 r.
Dekretu tymczasowego o urządzaniu i działalności inspekcji pracy,
stanowi niezaprzeczalny dowód na znaczenie i rangę inspekcji pracy
w procesie zapewniania odpowiedniego działania państwa i tworzeniu
norm prawnych. Sama zaś instytucja inspekcji pracy ma niemalże 100 lat.
Znaczenie państwowej inspekcji pracy podkreśla fakt, że ustawodawca
w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy uregulował kwestie normujące
materię zatrudnienia pracownika i kontroli nad przestrzeganiem prawa
pracy, a tym samym funkcjonowania Państwa. Zdając sobie sprawę z roli
Państwowej Inspekcji Pracy, autorzy tworząc przedmiotowy Komentarz
chcieli przede wszystkim zwrócić uwagę na wszechstronny zakres zadań
Państwowej Inspekcji Pracy m.in. kontrolowanie zakładów pracy, nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przedmiotowy Komentarz jest usystematyzowany według przepisów
ustawy dzięki czemu w prosty i szybki sposób można zapoznać się
z treścią poszczególnych przepisów ustawy i ich interpretacją. Publikacja
zawiera zwięzłe, w przystępny sposób przedstawione komentarze do poszczególnych przepisów ustawy. Komentarz ułatwi stosowanie przepisów
ustawy w praktyce, wyjaśnia wiele zagadnień, wątpliwości związanych
z funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Pracy, jej zadań, zakresu uprawnień pracowników, przebiegu postępowania kontrolnego prowadzonego
przez tą instytucję. Autorzy starali się przedstawić czytelnikom w sposób
szczegółowy zwłaszcza zakres praw i obowiązków podmiotu u którego
przeprowadzona jest kontrola.
Publikacja jest dedykowana dla osób zajmujących się prawem pracy
w praktyce, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy. Komentarz ułatwi odnalezienie i poznanie aktualnych przepisów regulujących
działanie Państwowej Inspekcji Pracy a zwłaszcza uprawnień i obowiązków inspektorów pracy w czasie prowadzonej kontroli jak i uprawnień
i obowiązków podmiotu kontrolowanego.
Komentarz będzie pomocny także dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, którzy działają w oparciu o przepisy ustawy o Państwowej
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Inspekcji Pracy, których znajomość jest konieczna w codziennym wykonywaniu swoich obowiązków.
W sytuacji gdy inspekcja pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, Komentarz
ma stanowić narzędzie pracy ułatwiające stosowanie przepisów ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy i poznanie zasad funkcjonowania tej
inspekcji. Ze względu na znaczącą rolę inspekcji pracy w zakresie
przestrzegania przepisów prawa pracy, warto zapoznać się z aktualnymi
przepisami ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w czym może być
pomocny niniejszy komentarz.
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