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Szanowni Państwo!

Przedkładam Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2008,
wypełniając tym samym ustawowy obowiązek przedstawienia go Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Radzie Ministrów.

Zaszczytem dla mnie jest możliwość przedłożenia Sprawozdania w roku 90 – lecia polskiej
inspekcji pracy. Pragnę w tym miejscu wspomnieć, jak duże znaczenie w roku odzyskania przez
państwo polskie niepodległości ówczesne władze przywiązywały do ochrony pracy – już 3 stycznia
1919 roku wydano dekret dotyczący inspekcji pracy, a jednocześnie Polska jeszcze w tym samym
roku została jednym z państw założycieli Międzynarodowej Organizacji Pracy – organizacji
powstałej w trosce o reformy społeczne po I wojnie światowej. To MOP jest obecnie jedyną spośród 
światowych organizacji, w której przedstawiciele pracowników i pracodawców – „partnerzy społeczni”
w gospodarce – mają równe prawo z przedstawicielami rządów do kształtowania swojej polityki
i programów.

Jak duże znaczenie obecnie ma ochrona pracy w naszym państwie, świadczą zapisy dotyczące 
m.in. prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz podporządkowanie Państwowej Inspekcji Pracy Sejmowi.

Rok 2008 dla inspekcji pracy to pierwszy pełny rok zajmowania się zagadnieniami legalności 
zatrudnienia, badania tematu i formułowania wniosków wynikających z przejętych zadań, to okres 
kontynuacji przedsięwzięć związanych z naszą przynależnością do Unii Europejskiej, to również
okres w którym parlamentarzyści, dostrzegając występujące w Polsce zagrożenia dla życia i zdrowia 
zatrudnionych, po raz pierwszy, w budżecie państwa na rok 2009, znacząco zwiększyli środki na
prewencję wypadkową.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy stanowi coroczną okazję do przed-
stawienia efektów pracy inspektorów, ich działalności na rzecz ochrony pracy. To również okazja do 
przekazania podziękowań partnerom społecznym za pomoc w wypełnianiu ustawowych zadań.

Szczególne podziękowania pragnę skierować do Rady Ochrony Pracy, za wnikliwą analizę
działań inspekcji i udzielane jej wsparcie.

Ufam, że przedłożone Sprawozdanie z działalności PIP w 2008 r. to nie tylko dokument
odpowiadający wymogom międzynarodowym, ale przede wszystkim rzetelna informacja o problemach 
ochrony pracy i skuteczności działań Państwowej Inspekcji Pracy.
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