STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
w sprawie raportu Państwowej Inspekcji Pracy "Przestrzeganie przepisów o czasie pracy ze szczególnym
uwzględnieniem czasu pracy w firmach transportowych w latach 2006-2007 oraz w pierwszej połowie
2008 r."
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 21 października 2008 r. zapoznała się z raportem Państwowej
Inspekcji Pracy na temat przestrzegania przepisów o czasie pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy
w firmach transportowych w latach 2006-2007 oraz w pierwszej połowie 2008 r." a także z materiałami
przygotowanymi przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, Główny Inspektorat
Transportu Drogowego pt. "Informacja dotycząca kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie
przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008 roku." Rada
Ochrony Pracy wnioskuje, aby w przyszłości uwzględniać także stanowiska instytucji, które zajmują się innymi
rodzajami transportu: transportem lotniczym, morskim i szynowym.
Ww. raport Państwowej Inspekcji Pracy zawiera informacje i wnioski z przeprowadzonych kontroli, dotyczących
czasu pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy stwierdza, że liczba wykrytych nieprawidłowości, związanych z przestrzeganiem
czasu pracy - jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości kontrolowanego przedsiębiorstwa. Im mniejsza firma tym więcej uchybień i naruszeń. Powodem takiego stanu rzeczy mogą być zbyt skomplikowane przepisy, z
którymi najgorzej radzą sobie małe przedsiębiorstwa, nie posiadające wyspecjalizowanych działów zatrudnienia.
Rada Ochrony Pracy zwraca się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przeprowadzenie analizy spójności
przepisów o czasie pracy.
Z raportu PIP wynika, że najwięcej naruszeń przepisów o czasie pracy występuje w następujących dziedzinach:
handlu i naprawach - 34%, przetwórstwie przemysłowym - 24%, budownictwie - 8% i obsłudze nieruchomości 6%. Branże, które objęte były szczególnym zainteresowaniem kontrolerów PIP: transport i ochrona zdrowia
plasują się na dalszych miejscach, stanowiąc odpowiednio 6% i 3% ogółu nieprawidłowości.
Rada Ochrony Pracy zaleca Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzenie w roku 2009 kontroli porównawczych
pod kątem przepisów o czasie pracy w branżach, gdzie naruszeń było najwięcej oraz złożenie odpowiedniego
raportu ROP do końca II kwartału 2010 roku.
Przyczyną większości naruszeń dotyczących czasu pracy jest nieprzekazywanie przez pracodawców
pracownikom należytej informacji, skutkiem czego pracownicy nie wiedzą, w jakim systemie czasu pracy pracują.
Rada Ochrony Pracy wnioskuje, by kontrolę stanu informacji o czasie pracy w roku 2009 prowadzić jako
dodatkową do innych kontroli prowadzonych przez PIP oraz o złożenie odpowiedniego raportu nie później niż do
końca II kwartału 2010 roku.
Rada Ochrony Pracy zwraca uwagę, że wiele informacji, zawartych w omawianym raporcie pokazuje wprawdzie
dynamikę naruszeń lecz nie odnosi się do globalnej liczby kontroli.
Rada Ochrony Pracy zaleca Państwowej Inspekcji Pracy aby każdorazowo liczba naruszeń (liczba
przedsiębiorstw, w których stwierdzono uchybienia i/lub naruszenia) przedstawiana była także jako procent w
odniesieniu do ogółu kontroli a także do ogólnej liczby przedsiębiorstw kontrolowanych oraz ogólnej liczby
przedsiębiorstw w danej branży, gdyż w ten sposób można lepiej poznać skalę zjawiska. Uwagę tę należy
traktować jako generalną wytyczną do wszystkich raportów, jakie PIP prezentuje Radzie Ochrony Pracy.
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