STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ
INSPEKCJI PRACY W 2004 ROKU
Rada Ochrony Pracy, działając na podstawie art. 6 ustawy z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,
rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2004 roku.
W 2004 r. - w porównaniu do roku poprzedniego - nastąpiło zmniejszenie ogólnej liczby osób, które poniosły
śmierć na skutek wypadku przy pracy (o 4,9%), a w górnictwie i kopalnictwie wskaźnik częstotliwości wypadków
śmiertelnych był najniższy od 1996 r., oraz na przestrzeni ostatnich 15 lat również wskaźnik zatrudnienia w
warunkach zagrożenia zawodowego także był najniższy. Tym niemniej Rada Ochrony Pracy wyraża pogląd, że
stan bezpieczeństwa i higieny zdrowia pracowników w dalszym ciągu nie jest zadowalający.
Rada Ochrony Pracy wyraża głęboki niepokój w związku z nadal utrzymującym się wysokim poziomem
naruszania podstawowych praw pracowniczych, jakimi są prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną, prawo
do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach oraz prawo do wypoczynku.
W tym kontekście, na podkreślenie zasługuje modyfikowanie metod i form działania inspekcji pracy, zgodnie
zarówno z sytuacją społeczno-gospodarczą w naszym kraju, jak i ze standardami obowiązującymi inspekcje
pracy krajów członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności:



dążenie do wszechstronnej pomocy pracodawcom w dokonywaniu samokontroli stanu ochrony pracy, w
ramach systemu zarządzania firmą,



rozwijanie przedsięwzięć prewencyjnych, w tym szeroko zakrojonej promocji ochrony pracy.

W ocenie Rady Ochrony Pracy celowe jest dalsze doskonalenie przepisów i praktyki prawnej w celu zwiększenia
skuteczności działań inspektorów pracy, jak i poprawy praworządności w stosunkach pracy.
Rada Ochrony Pracy pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzając, że była ona
zgodna z zaopiniowanym przez Radę programem działania na 2004 rok oraz na lata 2004-2006.
Mając jednakże na uwadze wysoki poziom naruszania przepisów prawa pracy w naszym kraju, Rada zaleca
Państwowej Inspekcji Pracy:



koncentrowanie działań kontrolno-nadzorczych oraz prewencyjnych w branżach i zakładach o
szczególnym nasileniu zagrożeń zawodowych,



eliminowanie nieprawidłowości najistotniejszych z punktu widzenia pracowników i ich rodzin, takich jak:
brak lub nieterminowa wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń należnych pracownikom oraz prawo do
wypoczynku;



kontynuowanie ścisłej współpracy z innymi organami i instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy,
z partnerami społecznymi, w tym związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Rada Ochrony Pracy wyraża przekonanie, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie w stanie realizować te zadania
- zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Ochrony Pracy
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Warszawa, 27 lipca 2005 r.

