STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PRACY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW
MŁODOCIANYCH
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2004 roku zapoznała się z informacją Państwowej
Inspekcji Pracy dotyczącą przestrzegania prawa pracy oraz zasad bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach,
ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania pracowników młodocianych oraz materiałem Związku Rzemiosła
Polskiego w sprawie zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego w Rzemiośle.
Na pozytywną ocenę Rady Ochrony Pracy zasługują działania Państwowej Inspekcji Pracy zmierzające do
zapewnienia przestrzegania przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i
średnich przedsiębiorstwach.
W tym obszarze Rada uznaje za szczególnie ważne podejmowanie nie tylko działań kontrolnych i represyjnych,
lecz także działań pozakontrolnych, polegających przede wszystkim na promocji systemowych rozwiązań w
zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, upowszechnieniu metod oceny ryzyka zawodowego oraz
kierowanym do małych firm poradnictwie prawnym i technicznym.
Potwierdzeniem rzeczywistego dążenia przez Państwową Inspekcję Pracy w kierunku rozszerzenia tego rodzaju
działalności jest niewątpliwie zamiar powołania w Głównym Inspektoracie Pracy Departamentu Prewencji, którego
zadaniem będzie właśnie promocja ochrony pracy.
Rada pozytywnie zaopiniowała działania Państwowej Inspekcji Pracy, które spowodowały znaczne zmniejszenie
się uchybień w skontrolowanych zakładach pracy w zakresie przepisów działu IX Kodeksu Pracy.
Za niezwykle istotne i służące dalszej poprawie bezpieczeństwa pracy pracowników młodocianych, należy uznać
(oprócz systematycznych kontroli tej problematyki) podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym,
promujących bezpieczną pracę i zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej zarówno pracodawców, jak
i pracowników. Konieczne jest kontynuowanie współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z organizacjami
rzemieślniczymi i kupieckimi, a także - dalsza, systematyczna współpraca wszystkich organów i instytucji
zajmujących się sprawami zatrudniania młodocianych - kuratorów oświaty, urzędów pracy, samorządu
rzemieślniczego i kupieckiego oraz organów kontroli - w celu podnoszenia świadomości prawnej pracodawców i
ograniczania tym samym, liczby naruszeń prawa pracy.
Rada Ochrony Pracy z niepokojem przyjęła informację Związku Rzemiosła Polskiego o stale zmniejszającym się
zatrudnieniu pracowników młodocianych.
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