
Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt przedłożyć dokument o szczególnym znaczeniu dla weryfi-
kacji i oceny stanu przestrzegania prawa pracy w naszym kraju — Sprawozdanie 
z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. 

Wnioski, jakie zawiera, wynikają z analizy prawie 88 tysięcy kontroli prze-
prowadzonych u ponad 65 tys. przedsiębiorców, przyczyn i okoliczności wypadków 
przy pracy, drobiazgowej analizy statystyk i wskaźników wypadkowych oraz zrea-
lizowanych przedsięwzięć prewencyjnych. Moim zdaniem, jest to najistotniejsza część 
naszego Sprawozdania, które, dokumentując czas miniony, właśnie poprzez wnioski 
zwraca się ku przyszłości.

Jeden z głównych inspektorów pracy okresu międzywojennego, charakteryzu-
jąc specyfikę i rolę inspekcji pracy stwierdził, że „nasza instytucja w walce pomiędzy człowiekiem, który nie ma nic 
oprócz pracy, a sferami tę pracę wynajmującymi, jest organem łagodzenia sporów, sprzecznych interesów i opinii. 
Musi ona zachować zrozumienie procesów ekonomicznych, musi zrozumieć interesy państwa, prawa człowieka, ale 
również i prawa produkcji”. 

Te znamienne słowa, przypomniane w 90-rocznicę istnienia polskiej inspekcji pracy, którą obchodziliśmy 
uroczyście w roku 2009, do dziś pozostają aktualne. 

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ogra-
niczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Priorytety przyjęte na rok 2009 przez Państwową Inspekcję Pracy koncentrowały się na najistotniejszych 
dla zatrudnionych problemach. Kontynuowaliśmy działania zmierzające m.in. do poprawy sytuacji w zakresie 
kontroli legalności zatrudnienia, wypłaty wynagrodzeń pracowniczych, ograniczenia liczby wypadków przy pracy, 
w szczególności w budownictwie oraz zwiększenia świadomości prawnej podmiotów zobowiązanych do przestrze-
gania prawa. 

Praworządność w demokratycznym państwie powinna oznaczać przestrzeganie prawa przez państwo, jego 
organy i obywateli. Stąd też, nie ma innej drogi spełnienia tych oczekiwań, jak wspólne działania organów admi-
nistracji państwowej, samorządów, organizacji pracodawców i pracowników oraz wszystkich, którym bliska jest 
problematyka ochrony pracy.

Chciałbym, aby efekty ubiegłorocznej działalności Urzędu, która przyniosła w kontrolowanych zakładach 
polepszenie warunków zatrudnienia i wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia i życia tysięcy zatrudnionych osób, 
w sposób trwały przełożyły się na poprawę warunków pracy. 

Dziękuję wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy, przede wszystkim inspektorom pracy, któ-
rych wysiłek, konsekwencja i determinacja każdego dnia — wczoraj i dziś — przynoszą pozytywne skutki społeczne. 

Wypełniając ustawowy obowiązek przedłożenia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów 
Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok poprzedni — dokumentu spełniającego standar-
dy międzynarodowe dotyczące inspekcji pracy, określone w Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
— szczególne podziękowania za współpracę kieruję do partnerów społecznych inspekcji pracy i Rady Ochrony Pra-
cy, która nadzorując działalność Państwowej Inspekcji Pracy z ramienia Sejmu RP, jest także niezwykle ważnym 
i cennym forum dialogu społecznego pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu pracy. 
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