STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ
INSPEKCJI PRACY W 2005 ROKU
Rada Ochrony Pracy, działając na podstawie art. 6 ustawy z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,
rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2006 r. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2005 roku.
Rada Ochrony Pracy stwierdza, że działalność Państwowej Inspekcji Pracy realizowana była zgodnie z
pozytywnie zaopiniowanym przez Radę programem działania na lata 2004-2006 oraz planem na 2005 rok.
Rada Ochrony Pracy odnotowuje fakt zahamowania w 2005 r. występującego w latach 2003-2004 wzrostu
ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy i ukształtowania się na najniższym w ostatnim
dziesięcioleciu poziomie wskaźników częstotliwości wypadków śmiertelnych oraz ciężkich.
Jednocześnie Rada zauważa, że, niezależnie od powyższych pozytywnych tendencji, istniejący stan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w Polsce w dalszym ciągu odbiega od określonych przez prawo
wymagań.
Rada Ochrony Pracy wyraża szczególny niepokój w związku ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w
budownictwie, gdzie w 2005 r., w wyniku wypadków przy pracy zginęło 106 pracowników, a 153 odniosło ciężkie
obrażenia ciała. Rada - niezależnie od już podjętych działań - zaleca Państwowej Inspekcji Pracy dalszą
intensyfikację działań w tym sektorze gospodarki.
Obejmować one powinny, poza systemowymi kontrolami, także wielostronne działania edukacyjno-prewencyjne
w tym sektorze gospodarki, szczególnie w firmach małych, zatrudniających do 9 osób, w których ma miejsce ok.
40% wypadków w budownictwie.
Niepokój budzą także nieprawidłowości w obszarze prawnej ochrony pracy, do których zaliczyć należy przede
wszystkim nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, nieprawidłowości w dokumentacji zatrudnienia
pracowników oraz w sferze wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.
Rada Ochrony Pracy za zasadne uznaje wnioski Państwowej Inspekcji Pracy zmierzające do zwiększenia
skuteczności jej działania.
W szczególności - mając na uwadze częste naruszenia prawa pracy - konieczne jest zaostrzenie sankcji za
popełnienie wykroczeń przeciwko prawom pracowników, zwłaszcza kar dla sprawców tych wykroczeń
działających w warunkach recydywy. Jednocześnie należy promować działania pracodawców świadczące o
społecznej odpowiedzialności za pracowników.
Za uzasadnione Rada uznaje modyfikowanie przez PIP metod i form działania, zgodnie z sytuacją społecznogospodarczą Polski i standardami obowiązującymi inspekcje pracy krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym
w szczególności:
1.

odchodzenie od drobiazgowych kontroli na rzecz pomocy pracodawcom w osiągnięciu umiejętności
dokonywania profesjonalnej samokontroli stanu ochrony pracy, w ramach systemu zarządzania firmą,

2.

rozwijanie przedsięwzięć prewencyjnych, w tym promocji kultury bezpieczeństwa,

3.

podejmowanie przedsięwzięć dla ograniczenia przyczyn i skutków stresu w środowisku pracy (w tym
mobbingu).

Jednocześnie Rada, mając na uwadze zarówno stan ochrony pracy w Polsce, jak i dotychczasowe efekty działań
Państwowej Inspekcji Pracy, zaleca Głównemu Inspektorowi Pracy doskonalenie metod i form działań
kontrolnych oraz prewencyjnych, a w szczególności:
1.

koncentrację działań w branżach i zakładach o szczególnym nasileniu zagrożeń zawodowych (w tym w
małych przedsiębiorstwach budowlanych).

2.

kontynuację stałego nadzoru w zakładach, w których łamane są elementarne prawa pracownicze, takie
jak prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę i do bezpiecznych warunków pracy, (w tym szczególnie
w supermarketach);

3.

intensyfikację działań związanych z ochroną pracy w rolnictwie.

4.

objęcie szczególnym nadzorem działalności agencji pracy tymczasowej, które w sposób rażący
naruszają przepisy prawa pracy w zakresie zatrudniania pracowników na okres pracy tymczasowej;

5.

doskonalenie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze ochrony pracy

Rada Ochrony Pracy pozytywnie ocenia sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej
Inspekcji Pracy w 2005 roku, wyrażając jednocześnie przekonanie, że będzie ona realizować swoje zadania
zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
PRZEWODNICZĄCY
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Warszawa, dnia 11 lipca 2006 r.

