
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania głównego inspektora pracy                                 

z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem 

Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz 

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1918). (tekst niewygłoszony) 

 

 

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie sprawozdania 

głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. 

    W sprawozdaniu główny inspektor pracy przedstawia rezultaty działań kontrolno-

nadzorczych i prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. i wnioski z analizy 82,5 

tys. kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy. 

    Gratuluję inspektorom wyeliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia, odzyskania wielu 

zaległych wynagrodzeń, wyegzekwowania potwierdzenia na piśmie istnienia stosunku pracy i 

wielu pomyślnych kontroli, których dokonali. 

    Chciałam również panu inspektorowi bardzo serdecznie pogratulować pomysłu 

związanego z tzw. strategią pierwszej kontroli. Wprowadzone rozwiązanie, że pierwsza 

kontrola w mikro-, małej i średniej firmie jest przeprowadzana w formie kompleksowego 

audytu i instruktażu, co do zasady bez stosowania sankcji, to niewątpliwie krok w bardzo 

dobrym kierunku. Pozwoli to na lepsze nastawienie pracodawcy do kontroli i umożliwi 

poznanie zasad, które go obowiązują. 

    Jednak do tej beczki miodu muszę dodać łyżeczkę dziegciu. Wciąż pozostaje bardzo wiele 

do zrobienia. Pracodawcy ciągle wiedzą zbyt mało o prawach pracowników i obowiązkach 

względem nich. Dlatego edukacja na szeroką skalę jest naprawdę potrzebna. 

    Z przedstawionego sprawozdania jednoznacznie wynika, że w Polsce wciąż wiele osób nie 

przestrzega prawa pracy, o czym świadczy chociażby ponad 80 tys. wykroczeń przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 

    W Polsce powszechnym procederem jest zatrudnianie na umowę o dzieło osób, które 

ochraniają różne obiekty. Taki rodzaj umowy nie obliguje pracodawcy do zastosowania 

minimalnej stawki godzinowej. Tymczasem pracownicy tacy pracują zgodnie z grafikiem 

czasem 24 h na dobę, a w miesiącu wypracowują często ponad 200 h. Takie obchodzenie 



prawa przez pracodawcę jest w Polsce powszechne, a PIP niestety nic z tym nie robi. Apeluję 

z tego miejsca do pana inspektora, by aktywnie działał na rzecz zmian w prawie w tym 

zakresie, tak by pracodawcy także w tym wypadku szanowali prawa pracownicze. 

    Mimo wielu pozytywnych działań Państwowej Inspekcji Pracy bardzo dużo musi się jeszcze 

dla polskich pracowników zmienić. Moim marzeniem jest, by polski pracodawca godnie i 

uczciwie wynagradzał swoich pracowników, przestrzegał ich praw i swoich obowiązków, a 

wtedy niewątpliwie będziemy mogli mówić o sukcesach nas wszystkich i prawidłowym 

działaniu całego systemu. 

    Dziękuję panu inspektorowi oraz wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za 

ich dotychczasowe działania i proszę o więcej. 

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosowało za przyjęciem sprawozdania za 2016 r. 

 


