
IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Analiza statystyki publicznej wskazuje na symptomy poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa i 

higieny pracy w kraju. 

Od 1997 r. utrzymuje się tendencja spadkowa dotycząca liczby poszkodowanych w wypadkach, 

która w 2002 r. wyniosła 80 494 osoby (spadek o 5,6% w stosunku do 2001 r.). Jest to najniższa 

liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na przestrzeni ostatnich dwunastu lat. 

Nastąpił również spadek wskaźnika częstości (liczba poszkodowanych na 1 000 pracujących) 

wszystkich rodzajów wypadków. W 2002 r. wskaźniki wypadków ogółem (7,57) oraz wypadków 

ciężkich (0,10) osiągnęły najniższy poziom na przestrzeni lat 1991-2002. Jeżeli chodzi o 

wskaźnik wypadków śmiertelnych, to - w analizowanym okresie - niższy niż w roku 

sprawozdawczym wskaźnik (0,049) wystąpił tylko w 1999 r. (0,045). 

Od 1998 r. w sposób bardzo wyraźny spada współczynnik zachorowalności na choroby 

zawodowe (liczba chorób zawodowych na 100 tys. zatrudnionych). W 2002 r. wyniósł on 53,6 (63,2 

w 2001 r.). Jest to najniższy wskaźnik na przestrzeni ostatnich dwunastu lat. 

W latach 2000-2002 odnotowano spadek nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, co znajduje odzwierciedlenie w wyraźnie malejącej 

liczbie wydawanych przez inspektorów pracy decyzji wstrzymania prac (spadek o 24% 

w stosunku do 2001 r.) oraz skierowania pracowników do innych prac (spadek o 27% w stosunku do 

2001 r.). 

Przedstawione pozytywne trendy w statystyce publicznej i statystyce PIP dotyczącej 

bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają jednak tylko na umiarkowany optymizm. Są to bowiem 

uśrednienia opisujące sytuację w skali ogólnej, na kształtowanie się której wpływa zarówno 

ograniczenie produkcji, jak i zmniejszające się systematycznie zatrudnienie w działach gospodarki 

narodowej charakteryzujących się wysokim poziomem zagrożeń zawodowych. Oceniając sytuację 

należy również pamiętać, że w niektórych rodzajach działalności gospodarczej od wielu lat utrzymuje 

się niezadowalający stan bezpieczeństwa pracy. Są to w szczególności: 

Górnictwo i kopalnictwo. Zahamowana została, występująca od 1994 r., spadkowa tendencja 

wskaźnika częstotliwości wypadków ogółem. Wzrósł on z 15,15 w 2001 r. do 15,60 w 2002 r. i 

pozostaje najwyższy w kraju, przewyższając 2-krotnie analogiczny wskaźnik dla 

gospodarki. Wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych w 2002 r. osiągnął wyjątkowo 

wysoki poziom 0,211. Jest to wskaźnik 1,5-krotnie wyższy niż w 2001 r.; 4,5-krotnie przewyższa 

wskaźnik dla całego przetwórstwa przemysłowego. 

Rolnictwo, Łowiectwo i Leśnictwo. W latach 2000-2002 wystąpiła stała, bardzo silna wzrostowa 

tendencja wskaźnika częstotliwości wypadków śmiertelnych w tej sekcji gospodarki. W 2000 r. 

wyniósł on 0,061; w 2001 r. – 0,090; w 2002 r. już 0,125. Wskaźnik częstotliwości wypadków 

ciężkich wyniósł 0,21 w 2000 r. oraz 0,24 w latach 2001-2002, przewyższając analogiczne wskaźniki 

dla górnictwa i kopalnictwa oraz przetwórstwa przemysłowego. 

* * * 

Dokonując oceny przestrzegania praworządności w stosunkach pracy opieramy się głównie 

na analizie wyników działalności kontrolno-nadzorczej, skarg napływających do PIP i prowadzonym 

poradnictwie prawnym. Analizy powyższe upoważniają do stwierdzenia, że stan praworządności w 

stosunkach pracy w kraju jest nadal niezadowalający. 

W 2002 r., po raz pierwszy od wielu lat, nastąpił spadek liczby skarg pracowniczych składanych 

do inspekcji pracy. Jednak w dalszym ciągu ich liczba (ponad 32 tys.), w porównaniu np. z 1991 r. (ok. 

8 tys.) jest znaczna. Corocznie ponad 80% skarg uznawanych jest przez inspektorów pracy za 

zasadne. 



Odnotowano również spadek liczby udzielonych porad prawnych, jednak nadal jest ona bardzo 

wysoka (prawie 1,2 mln). 

Utrzymuje się wzrostowa tendencja wykroczeń dot. prawnej ochrony pracy - w ogólnej liczbie 

ujawnionych przez PIP wykroczeń. Ww. wykroczenia stanowiły w 1995 r. 17% ogółu stwierdzonych, a 

w 2002 r. już 41%. 

W 2002 r. zachodziły dalsze niekorzystne zjawiska w zakresie funkcjonowania rynku pracy. 

Upadały liczne zakłady, w tym duże jednostki zatrudniające niejednokrotnie po kilka tysięcy 

pracowników, np. w przemyśle stoczniowym. Narastało zjawisko niewypłacania pracownikom 

wynagrodzeń, niejednokrotnie przez wiele miesięcy. Równocześnie obciążenia wynikające z realizacji 

zobowiązań na rzecz załóg dużych zakładów zmniejszały szanse pracowników małych firm na 

uzyskanie należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Pracodawcy, zniechęceni wysokimi kosztami pracy, unikają zatrudniania nowych pracowników, a 

nawet ograniczają zatrudnienie poniżej niezbędnego minimum, wykorzystując gotowość pracowników 

do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych nawet za zaniżone w stosunku do norm 

kodeksowych wynagrodzenie. 

W celu uniknięcia realizacji decyzji organów nadzoru oraz ponoszenia odpowiedzialności za 

naruszenia prawa - niejednokrotnie likwidują podmiot funkcjonujący pod określoną nazwą, a następnie 

dalej prowadzą tę działalność w ramach podmiotu gospodarczego o nowej nazwie (w praktyce jest to 

nadal ten sam podmiot, choć o nowej nazwie). 

Wzrosła skala zjawiska tzw. samozatrudnienia. Np. tylko na terenie województwa 

zachodniopomorskiego liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się z nieco ponad 50 tys. 

w 2001 r. do 197 tys. w 2002 r., przy czym 190 tys. spośród nich zatrudnia zaledwie 70 tys. 

pracowników. Tak więc gros podmiotów to podmioty jednoosobowe – z reguły byli pracownicy 

zlikwidowanych zakładów pracy. 

Obserwuje się występowanie na szeroką skalę zjawiska zastępowania umów o pracę umowami 

cywilnoprawnymi – bez zmiany warunków świadczenia pracy. 

Istotnym modyfikacjom podlegają systemy wynagrodzeń. U coraz większej liczby pracodawców 

wieloskładnikowe wynagrodzenia są upraszczane do jednego lub dwóch składników, przy czym 

dodatki i premie regulaminowe są zastępowane tzw. premiami uznaniowymi, które nie mają 

charakteru roszczeniowego, gdyż nie są uzależnione od obiektywnych przesłanek oceny pracy 

pracownika. Niejednokrotnie ten składnik wynagrodzenia przewyższa wysokość płacy podstawowej, 

ustalanej na poziomie minimalnym. 

Szczególną uwagę zwraca skala naruszeń w następujących obszarach: 

   wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych 

W roku sprawozdawczym nastąpił dalszy wzrost naruszeń prawa polegających na niewypłacaniu 

lub zaniżaniu wynagrodzeń. Wynagrodzenia nie tylko nie wypłaca się w terminie wymaganym w art. 

85 Kodeksu pracy, lecz niejednokrotnie stwierdza się zwłokę sięgającą wielu miesięcy. Co gorsze, 

sytuacja finansowa pracodawców często nie wskazuje na realną możliwość wyegzekwowania 

należnych pracownikom wynagrodzeń i świadczeń. 

Na trudności w wyegzekwowaniu należnego wynagrodzenia w 2002 r. byli narażeni pracownicy 

2/3 skontrolowanych zakładów (68%). O blisko 32% w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się 

kwota nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń. 

W ocenie zarówno pracodawców, jak i inspektorów pracy przyczyny tego zjawiska wynikają 

głównie z problemów finansowych przedsiębiorstw. W bardzo poważnym stopniu problem ten dotknął 

np. branżę budowlaną, ze względu na zatory płatnicze i kurczący się rynek zamówień. 

   czas pracy 



Nadal stwierdza się znaczną skalę naruszania przepisów o czasie pracy. Główną przyczyną jest 

niedostateczne zatrudnienie wynikające z ograniczania zatrudnienia ze względu na koszty tworzenia 

miejsc pracy oraz obciążenia związane z pokrywaniem kosztów zatrudniania nowych pracowników 

(profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczenia 

urlopowe i in.). Inną przyczyną jest nieznajomość prawa wynikająca z nienadążania pracodawców za 

zmianami przepisów, a także niedociągnięcia legislacyjne, które powodują, że pewna grupa 

zagadnień pozostaje poza regulacją lub budzi wątpliwości interpretacyjne. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2002 r. w zakładach różnych branż stwierdzono, że 34% 

pracodawców nierzetelnie prowadziło ewidencję czasu pracy w celu ukrycia rzeczywistej liczby 

przepracowanych godzin, w tym pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy. Zmniejszył 

się natomiast odsetek pracodawców nieprowadzących jakiejkolwiek ewidencji – z 26% w 2000 r. do 

18% w roku 2002. 

Szczególnie niekorzystną sytuację ujawniono w firmach transportowych. U 32% kontrolowanych 

pracodawców nie prowadzono ewidencji czasu pracy, a u 48% - prowadzono tę ewidencję w taki 

sposób, że na jej podstawie nie było możliwe ustalenie przepracowanego czasu pracy, w tym liczby 

godzin nadliczbowych. Naruszanie przepisów o czasie pracy w zakładach transportowych częściowo 

wynika ze względów ekonomicznych (zatrudnianie zbyt małej liczby kierowców w stosunku do 

potrzeb), częściowo zaś z braku wystarczającej wiedzy na temat zmienionych przepisów o czasie 

pracy kierowców. 

* * * 

W związku ze zbliżającą się akcesją Polski do Unii Europejskiej, przed Państwową Inspekcją 

Pracy stoją wyzwania związane zarówno z koniecznością dostosowania jej metod i form działania do 

standardów obowiązujących inspekcje krajów członkowskich, jak i pełną harmonizacją prawa pracy 

obowiązującego w Polsce z prawem unijnym. 

Dotychczasowa, wieloletnia już współpraca i kontakty z MOP, Komitetem Wyższych Inspektorów 

Pracy (SLIC), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA) czy 

współpraca z inspekcjami pracy krajów członkowskich UE nie dają podstaw do obaw i kompleksów, 

jeżeli chodzi o metodologię, jakość pracy, uprawnienia i kwalifikacje kadry. Natomiast zdecydowanie 

niekorzystnie przedstawia się porównanie odnośnie wyposażenia technicznego wspomagającego 

działania inspekcyjne oraz środków na promocję ochrony pracy. 

Podstawowe jednak pytanie, stawiane już od co najmniej kilku lat, dotyczy proporcji w 

angażowaniu potencjału inspekcji pracy w prowadzenie działań doradczych oraz 

promocyjnych w stosunku do działalności kontrolno-nadzorczej. Mamy świadomość, że 

inspekcje pracy krajów członkowskich Unii Europejskiej znacznie odeszły od środków 

represyjnych na rzecz szeroko rozumianej prewencji. W polskich warunkach, 

charakterystycznych dla okresu przekształceń, proporcje te jeszcze przez jakiś czas musimy 

bardzo ostrożnie wyważać. 

Słuszność takiej polityki potwierdza zarówno stan ochrony pracy w niektórych sekcjach gospodarki 

narodowej, ciągle modyfikowane i w związku z tym mało stabilne prawo pracy oraz niski stopień 

społecznego poszanowania prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praworządności w 

stosunkach pracy. Przykładami, które muszą budzić bardzo głęboki niepokój ze względu na poziom 

nieprzestrzegania prawa pracy są branże poddawane procesom restrukturyzacyjnym oraz głębokim 

reformom systemowym, w szczególności -ochrona zdrowia, górnictwo i Polskie Koleje Państwowe. 

Jeżeli chodzi o prawodawstwo, to podkreślić należy, iż powstaje obecnie bardzo dużo nowych 

uregulowań prawnych, w tym również z zakresu prawa pracy. W opinii pracodawców prawo pracy jest 

niestabilne, nieczytelne, niejednoznaczne, a jeden akt prawny zawiera często bardzo dużo zmian 

o różnych terminach obowiązywania. Powodem stanowienia znacznej liczby nowych aktów prawnych 



lub nowelizacji aktów już ustanowionych jest m.in. konieczność harmonizacji prawa krajowego 

z prawem Unii Europejskiej. Podkreślić należy, że dostosowanie, a głównie wdrożenie polskiego 

prawa, szczególnie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, do standardów Unii Europejskiej oraz 

aktualnego poziomu wiedzy i techniki nie jest jeszcze wystarczające. 

O dalekim od oczekiwań stopniu poszanowania prawa świadczy dla przykładu: 

ciągle bardzo wysoka liczba skarg pracowniczych składanych do PIP oraz fakt, że corocznie ponad 

80% z nich uznaje się za zasadne, 

przybierające coraz większe rozmiary działania pracodawców zmierzające do utrudnienia lub 

uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli. W 2002 r. inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 

846 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Prawie 

co drugie zawiadomienie dotyczyło udaremniania lub utrudniania wykonania czynności 

służbowych przez inspektora pracy (w 2000 r. - co szóste, w 2002 r. - niespełna co trzecie). 

Niezależnie od przyczyn, dla stanu takiego nie może być przyzwolenia czy pobłażania. 

Tymczasem, spośród 846 skierowanych przez inspektorów pracy do prokuratury zawiadomień 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom pracownika, prokuratury w ogóle nie 

zareagowały na ponad 20%. W odniesieniu do aż 34% zawiadomień, prokuratury odmówiły wszczęcia 

postępowania lub postępowanie wszczęte umorzyły. Najczęstszym tego uzasadnieniem jest 

uznawanie przez prokuratorów przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 

za przestępstwa mniejszej wagi i tym należy tłumaczyć dość liberalny do nich stosunek. 

Część pracodawców, zwłaszcza ci funkcjonujący na granicy rentowności, ochronę pracy 

postrzegają jako działalność zbyt kosztowną, będącą zbędną mitręgą biurokratyczną, a jednocześnie 

nieprzynoszącą im bezpośrednich i natychmiastowych korzyści ekonomicznych. Jest to również sfera 

działalności przedsiębiorstwa, w której według nich najłatwiej uzyskać “oszczędności”. Do takich 

obszarów należy przykładowo przygotowanie pracowników do pracy (szkolenia w dziedzinie bhp, 

profilaktyczne badania lekarskie), ocena i informowanie pracowników o występującym ryzyku 

zawodowym, badania i pomiary środowiska pracy. Niechętnie zwiększają zatrudnienie, zmierzając 

raczej do utrzymywania go nawet poniżej minimum, niezbędnego do zapewnienia funkcjonowania 

zakładu bez naruszania przepisów prawa pracy. Omijają przepisy dotyczące czasu pracy, 

wynagrodzeń i innych świadczeń należnych pracownikom, urlopów itp. “obciążeń”. Działania te są tym 

łatwiejsze, że występujące na rynku pracy głębokie bezrobocie powoduje gotowość pracobiorców do 

świadczenia pracy na praktycznie każdych warunkach, byleby zdobyć i utrzymać miejsce pracy dające 

chociażby minimalne podstawy do utrzymania siebie i najbliższych. 

Dużą wagę przykładamy do działań promujących systemowe zarządzanie bezpieczeństwem 

pracy w przedsiębiorstwie. W krajach UE już przed wieloma laty dowiedziono, że właściwe 

zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia możliwie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa pracy, odpowiadającego społecznym oczekiwaniom oraz uzyskania pozytywnych 

efektów ekonomicznych w skali poszczególnych podmiotów gospodarczych i całego państwa. 

Tymczasem wśród polskich przedsiębiorców, pomimo prowadzonych przez Państwową Inspekcję 

Pracy, wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, na dużą skalę intensywnych działań 

promujących, zainteresowanie systemowym zarządzaniem bezpieczeństwem pracy oceniamy jako 

umiarkowane. Badania ankietowe przeprowadzone wśród pracodawców przez Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Gdańsku wykazały, że 60% ankietowanych nie dostrzega potrzeby wdrażania systemów 

zarządzania bezpieczeństwem pracy w ich przedsiębiorstwie. Sytuacji tej z pewnością nie da się 

uzasadnić wyłącznie trudnościami ekonomicznymi dotykającymi wielu polskich przedsiębiorców. 

Bardzo ważnym elementem zarządzania bezpieczeństwem pracy jest ocena, dokumentowanie i 

informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 

Wywiązywanie się pracodawców z tego obowiązku budzi poważne zastrzeżenia. Pracodawcy często 



w ogóle nie podejmują stosownych działań lub mają one charakter wyłącznie formalnego wywiązania 

się z nałożonego prawem obowiązku. 

Sytuacja powyższa powoduje, że jeszcze przez jakiś czas podstawową metodą działania 

Państwowej Inspekcji Pracy musi pozostać kontrola i nadzór. Na miarę sił i środków oraz 

stosownie do sytuacji będziemy rozwijać działania prewencyjne, w tym doradcze i promujące 

ochronę pracy; są one tym ważniejsze, jeśli wziąć pod uwagę liczbę zakładów podlegających 

nadzorowi inspekcji – wg szacunkowych danych wynosi ona obecnie ok. 900 tys. 

* * * 

Stan ochrony pracy w Polsce oceniany zarówno na podstawie statystyki publicznej, jak i wyników 

działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej PIP, wskazuje na aktualność większości wniosków o 

charakterze ogólnym, sformułowanych w sprawozdaniu z działalności PIP za rok 2001. 

Warunkiem trwałej poprawy stanu ochrony pracy w Polsce jest zdecydowana poprawa sytuacji 

gospodarczej kraju, ustanowienie stabilnego, spójnego prawa pracy oraz konsekwentne 

egzekwowanie jego przestrzegania. 

Należy dążyć do zmiany sposobu postrzegania zagadnień ochrony pracy przez ogół 

społeczeństwa i kształtowania nawyków bezpiecznego stylu życia i pracy. Wielką rolę ma tu do 

odegrania popularyzacja problematyki ochrony pracy, z uwzględnieniem rolnictwa indywidualnego. 

Dla Państwowej Inspekcji Pracy, zagadnieniem kluczowym jest usprawnienie pracy oraz 

jakości i skuteczności sprawowanego nadzoru. 

Osiągnięcie jak najlepszych efektów wymaga zarówno podnoszenia poziomu współpracy 

z otoczeniem zewnętrznym, jak i działań wewnątrzorganizacyjnych. 

Podstawowe kierunki współpracy PIP z otoczeniem zewnętrznym to: 

doskonalenie współpracy z instytucjami, organami, organizacjami i placówkami naukowo-

badawczymi, w szczególności: 

z innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy w celu połączenia sił (wykorzystania 

zasobów, jakimi dysponują poszczególne organy, doświadczeń i informacji) oraz uniknięcia 

dublowania działań - w ramach zawartych i zawieranych porozumień o współpracy; 

z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralnym Instytutem 

Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, m.in. odnośnie wspomagania polskich 

przedsiębiorców we wprowadzaniu systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem pracy. Dotychczasowe efekty podejmowanych działań wskazują na celowość 

analizy i wyciągnięcia wniosków dotyczących stosowanych w latach ubiegłych metod i form działań 

promocyjnych. 

z sygnatariuszami porozumienia w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bhp 

w rolnictwie indywidualnym, którymi obok PIP, są naczelne i centralne organy państwa, 

organizacje pracowników i pracodawców, stowarzyszenia i agencje działające w sferze rolnictwa. 

Działania wewnątrzorganizacyjne skupione będą na: 

doskonaleniu metod i form kontroli, w tym: 

doskonalenie nadzoru specjalistycznego w rodzajach działalności takich jak np.: energetyka, 

górnictwo, hutnictwo, chemia, transport kolejowy, służba zdrowia, budownictwo, wymagających 

szczegółowych i pogłębionych kontroli, 

stosowanie, w uzasadnionych przypadkach, list kontrolnych, jako instrumentu usprawniającego 

działania inspektora pracy oraz wspomagającego samodzielne działania pracodawców na rzecz 

ochrony pracy, 

dobór środków oddziaływania na pracodawców, stosownie do stwierdzonej sytuacji oraz jej 

przyczyn i okoliczności. W oddziaływaniu na pracodawców rozpoczynających działalność 



kontynuować będziemy stosowanie głównie środków o charakterze doradczym oraz informacyjno-

edukacyjnym. Jednak, gdy działania takie okażą się niewystarczające, w szczególności wobec 

rażącego i uporczywego łamania prawa, PIP konsekwentnie stosować będzie również pozostające 

w jej dyspozycji działania represyjne. 

rozwijanie działań o charakterze prewencyjnym, przez m.in.: 

rozważenie wyodrębnienia pionu prewencji w Głównym Inspektoracie Pracy, 

rozszerzanie kampanii promocyjnej “Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach", 

umożliwiającej pracodawcom uzyskanie świadectwa PIP potwierdzającego dostosowanie zakładu 

do wymogów prawa pracy oraz doskonalenie metod i form promowania systemów zarządzania 

bezpieczeństwem pracy, dostosowanych do wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonej 

działalności, 

opracowywanie pakietów informacyjno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie 

skutecznych działań profilaktycznych, zaadresowanych głównie do pracodawców działających w 

małych zakładach branż charakteryzujących się szczególnym nasileniem zagrożeń, 

doskonalenie i rozwój współpracy z mediami. 

 Badania ankietowe przeprowadzone przez PIP w 2002 r. wykazały, że dla 36% pracodawców 

i pracowników podstawowym źródłem informacji z zakresu prawa pracy są media, a dla ponad 34% 

działalność informacyjno-promocyjna Państwowej Inspekcji Pracy. 

podnoszenie poziomu kadry PIP, m.in. przez: 

doskonalenie szkoleń wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych technologii i rozwiązań 

stosowanych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy oraz najlepszych doświadczeń odnośnie 

funkcjonowania innych organów nadzoru i kontroli warunków pracy; 

rozwijanie czynnego uczestnictwa w konferencjach, sympozjach i targach specjalistycznych w 

dziedzinie ochrony pracy, 

współpracę z międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony pracy oraz 

inspekcjami pracy krajów europejskich. 

W naszych działaniach będziemy zmierzać do jak najbardziej racjonalnego wykorzystania kadry. 

Bardzo pomocny i wręcz niezbędny jest w tym kontekście rozwój technicznych środków 

wspomagających jej działania, takich jak informatyzacja, łączność, transport. Mamy świadomość 

wysokiej, chociaż wzajemnie niewykluczającej się, konkurencyjności oczekiwań w stosunku do 

Państwowej Inspekcji Pracy, polegających m.in. na zintensyfikowaniu działań kontrolnych, przy 

jednoczesnym rozwijaniu doradztwa i pomocy, szczególnie dla małych i średnich firm. 

Celem naszego urzędu jest, aby jego działania charakteryzowały się wysokim poziomem 

skuteczności, rozumianej jako osiągnięcie trwałych efektów w dziedzinie poprawy ochrony pracy w 

kraju. 
 


