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Szanowni Państwo!
Przedstawiam sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r., wypełniając tym samym ustawowy obowiązek przedłożenia go Sejmowi RP i Radzie Ministrów.
Dokument prezentuje rezultaty ubiegłorocznych działań inspekcji
pracy oraz wynikające z nich wnioski, dotyczące przestrzegania prawa
pracy w naszym kraju. Zostały sformułowane na podstawie blisko 90 tys. kontroli przeprowadzonych w roku
sprawozdawczym u 68,9 tys. pracodawców i innych podmiotów, na rzecz których świadczyło pracę 3,6 mln osób.
Przyjęty na rok 2012 program działalności Państwowej Inspekcji Pracy został w pełni zrealizowany.
Działania inspekcji znacząco przyczyniły się do podniesienia standardów ochrony pracy w kontrolowanych
zakładach. Przyniosły wymierne dla społeczeństwa efekty. Na rzecz ponad 118,8 tys. pracowników inspektorzy
pracy wyegzekwowali niewypłacone im wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę 102 mln zł.
Odzyskaliśmy należności na rzecz funduszy państwowych. Na Fundusz Pracy płatnicy wpłacili zaległe składki
za 35,3 tys. pracowników na łączną kwotę 4 mln zł. Uregulowali zaległe składki na ubezpieczenie społeczne
10,2 tys. pracowników na kwotę 6,8 mln zł.
Wyeliminowaliśmy nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do 107 tys. osób. Ponad 5,4 tys. osób
zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz 3,7 tys. osób pracujących bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. Inspektorzy pracy skorygowali treści umów zawartych
z 24,6 tys. pracowników.
Realizując jeden z zasadniczych celów działań prewencyjno-kontrolnych, jakim jest poprawa stanu bezpieczeństwa pracy, inspektorzy pracy doprowadzili w roku sprawozdawczym do likwidacji w kontrolowanych
zakładach bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 66,2 tys. pracowników.
Popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w pracy oraz o przepisach w zakresie prawnej ochrony pracy służyły kampanie prewencyjne, programy informacyjne, konkursy i projekty skierowane do
pracodawców, przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów i studentów.
Składam podziękowania Radzie Ochrony Pracy, nadzorującej działalność inspekcji w imieniu Sejmu RP,
parlamentarzystom oraz naszym partnerom instytucjonalnym – za wsparcie w działaniach na rzecz poprawy
stanu praworządności w stosunkach pracy.
Dziękuję pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za wkład, jaki wnieśli w przygotowanie prezentowanego sprawozdania, przede wszystkim zaś inspektorom pracy za ich oddanie i zaangażowanie w poprawę
warunków pracy w naszym kraju.
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