Rada Ochrony Pracy
Przy Sejmie RP

Stanowisko Rady Ochrony Pracy
w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r.
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 2 lipca 2019 r. zapoznała się
ze „Sprawozdaniem z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r.”. Dokument
przedstawił Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili ponad

80 tys.

kontroli u 63 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych zatrudniających
łącznie 3,8 mln osób. Wszystkie przeprowadzone w roku sprawozdawczym kontrole
ujawniły 60,8 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Ponad 36% spośród
przeprowadzonych kontroli stanowiły tzw. kontrole skargowe, mające na celu
sprawdzenie zasadności otrzymywanych skarg pracowniczych.
Działania kontrolne ujawniły szereg nieprawidłowości i wykroczeń przeciwko prawom
pracownika. Większość z nich dotyczyła warunków pracy, wypłaty wynagrodzenia
oraz czasu pracy.
Ubiegłoroczne działania kontrolno-nadzorcze Państwowej Inspekcji Pracy
doprowadziły m.in. do:


likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia dla ponad 63 tys.
pracowników i innych osób świadczących pracę,



potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę dla 14,6 tys. osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych bądź bez żadnej umowy,



wyegzekwowania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
na kwotę ok. 77 mln zł dla ponad 71 tys. pracowników,



wyegzekwowania należności za pracę na kwotę ponad 1 mln zł dla 1300
osób, wobec których naruszono przepisy dotyczące minimalnej stawki
godzinowej,



wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących prowadzenia ewidencji czasu
pracy obejmujących ponad 78 tys. osób,



wyegzekwowania zaległego urlopu wypoczynkowego dla blisko 25 tys. osób.

Rada Ochrony Pracy, mając na uwadze efektywność i skuteczność działań
Państwowej Inspekcji Pracy, za zasadne uznaje rozważenie możliwości zmian
prawodawstwa, dotyczącego stosunków pracy, między innymi:


Przyznania

inspektorom

pracy

prawa

do

wydawania

decyzji

administracyjnych, przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy
o pracę w sytuacjach ewidentnego naruszenia Art.22. Kodeksu pracy, gdy
praca na podstawie umów cywilnoprawnych jest świadczona w warunkach
charakterystycznych dla stosunków pracy.


Zniesienia

obowiązku

przedstawiania

dodatkowego

upoważnienia

do prowadzenia kontroli. Wystarczającym dokumentem do podjęcia kontroli
winna być legitymacja służbowa inspektora pracy.


Objęcia większą ochroną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.



Wprowadzenia obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy przez
właściciela lub użytkownika terenu, na którym wydarzył się wypadek wszystkich wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych - niezależnie
od podstawy świadczenia pracy.
Równolegle z działaniami kontrolno-nadzorczymi Państwowa Inspekcja Pracy

prowadziła

wielokierunkowe

prewencyjnym.

Zrealizowany

przedsięwzięcia
został

ostatni

o
etap

charakterze
3-letniej

informacyjno-

kampanii

„Włącz

bezpieczeństwo przy obróbce drewna” oraz drugi etap 3-letniej ogólnopolskiej
kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie”, pod honorowym patronatem
Marszałka Sejmu. PIP przeprowadziła szeroko zakrojone działania informacyjne
służące promocji bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników tymczasowych
w ramach kampanii Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC).
Znacząca liczba pracodawców uczestniczyła w programach prewencyjnych
PIP: „Prewencja wypadkowa”, „Budowa. Stop wypadkom!”, „Zdobądź Dyplom PIP”,
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

W roku sprawozdawczym PIP organizowała również konkursy: „Pracodawca –
organizator pracy bezpiecznej”, „Poznaj swoje prawa w pracy”, „Bezpiecznie
od startu”. Była również współorganizatorem kolejnej edycji konkursu „Bezpieczne
gospodarstwo rolne”.

Ważnym obszarem działań edukacyjno-informacyjnych PIP jest realizacja
programu „Kultura bezpieczeństwa” wśród uczniów i studentów.

W spotkaniach

z ekspertami Państwowej Inspekcji Pracy wzięło udział blisko 16 tys. uczniów oraz
ponad 2 tys. studentów.
Działania PIP w roku sprawozdawczym były prowadzone zgodnie z przyjętym
wcześniej programem, który uzyskał akceptację Rady Ochrony Pracy oraz sejmowej
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Rada pozytywnie ocenia przedstawioną
w sprawozdaniu działalność kontrolno-nadzorczą oraz prewencyjną Państwowej
Inspekcji Pracy w 2018 r.
Rada

Ochrony

Pracy

wyraża

uznanie

dla

wszystkich

pracowników,

inspektorów i kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy za zaangażowanie
w realizację powierzonej misji.

Przewodniczący
Rady Ochrony Pracy
Poseł Janusz Śniadek

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 r.

