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Szanowni Pa stwo!

Rok 2007 by  szczególnie wa ny dla Pa stwowej Inspekcji Pracy – organu nadzoru i kontro-
li przestrzegania prawa pracy w naszym kraju. W okresie obj tym przedk adanym Sprawozdaniem
z dzia alno ci Pa stwowej Inspekcji Pracy w roku 2007 pojawi a si  bowiem w funkcjonowaniu urz du
nowa jako  o niebagatelnym wp ywie na stan prawnej ochrony i bezpiecze stwa pracy zatrudnionych. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali  now  ustaw  o Pa stwowej Inspekcji Pracy. Przyj te regulacje 
znacznie rozszerzy y od 1 lipca 2007 r. kompetencje inspekcji pracy i wzmocni y mo liwo  oddzia ywa-
nia na pracodawców ami cych prawa pracownicze. 

Miar  skuteczno ci dzia a  urz du, którym mam zaszczyt kierowa  jest skala dokona  inspek-
torów pracy w roku sprawozdawczym w wype nianiu ich ustawowych zada . Szczegó owo i obiektyw-
nie przybli a je prezentowany dokument, opracowany zgodnie z europejskimi standardami w duchu
jak najlepiej poj tych w ród inspekcji unijnych dobrych praktyk. Jest przy tym jedynym w swoim
rodzaju corocznym zapisem inspektorskiego trudu, za którym kryj  si  wysokie kompetencje zawodowe 
i standardy etyczne, rzetelno , obiektywizm i bezstronno  w dzia alno ci na rzecz praworz dno ci
w stosunkach pracy.

W ród wyzwa , które postawi y przez urz dem zapisy nowej ustawy, znacz ce miejsce zaj a
kontrola legalno ci zatrudnienia. Pierwsze, pó roczne efekty dzia alno ci w tym zakresie potwierdzaj
s uszno  decyzji ustawodawcy. Du a skuteczno  w tak krótkim czasie opracowanych przez inspekcj
pracy i wdro onych procedur kontrolnych wiadczy o operatywno ci ca ej instytucji. Osi gni te efekty
ju  prze o y y si  na popraw  bezpiecze stwa socjalnego i warunków zatrudnienia wielu tysi cy osób 
oraz ograniczenie „szarej” i „czarnej” strefy rynku pracy.

Trwa ym, a zarazem trudnym do przecenienia elementem wspieraj cym dzia ania kontrolne 
Pa stwowej Inspekcji Pracy sta y si  w roku minionym przedsi wzi cia prewencyjne i promocyjne 
urz du. Promocja ochrony pracy, w szczególno ci realizacja programów informacyjnych skierowanych 
do konkretnych grup pracodawców i pracowników dobrze przys u y a si  poprawie warunków pracy. 
Warto przy tej okazji podkre li , e polskiej inspekcji pracy powierzono koordynacj  mi dzynarodowego
przedsi wzi cia z zakresu prewencji, realizowanego przez Komitet Wy szych Inspektorów Pracy. Celem 
kampanii jest ograniczenie skali schorze  mi niowo-szkieletowych przy pracach zwi zanych z r cznym
przemieszczaniem ci arów.

Szanowni Pa stwo!

Przedstawiaj c Sprawozdanie z dzia alno ci Pa stwowej Inspekcji Pracy w 2007 roku wraz
z wynikaj cymi z niego wnioskami, pragn  podzi kowa  wszystkim naszym partnerom spo ecznym
i sojusznikom za pomoc w wype nianiu ustawowych zada .

Szczególne wyrazy wdzi czno ci kieruj  do parlamentarzystów, których zaanga owanie w przy-
gotowanie i uchwalenie naszej ustawy pozwoli o otworzy  now  kart  w blisko 90-letniej ju  historii 
polskiej inspekcji pracy.

Bo ena Borys-Szopa

G ówny Inspektor Pracy

bachar
Prostokąt




